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A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Amanda de Souza Moura Silva

RESUMO
Tendo como finalidade a reflexão e discussão sobre
a importância da equipe multidisciplinar na educação
inclusiva, sem o qual não haveria como suprir certas
necessidades apresentadas pelos indivíduos público
alvo da educação especial (Deficiente auditivo,
deficiente visual, Autista/TEA, super dotação/ altas
habilidades, deficiente intelectual, deficiente físico) e
objetivando o trabalho com as variadas visões de
cada área em uma enriquecedora troca de
experiência e conhecimentos, onde o trabalho
apresentado visa alcançar o pleno desenvolvimento
daquele com comprometimentos no decorrer de sua
vida, enfatiza as atuações em conjunto com
profissionais da saúde e educação como facilitadora
de uma construção que almeja o bem estar do
indivíduo em questão. Esta forma de trabalho em
equipe vê o indivíduo integralmente, ou seja, nos seus
aspectos sociais, psicológicos, biológicos entre
outros, respeitando-o na sua singularidade e
almejando sua efetiva participação social. Deixa
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explicito que o trabalho em conjunto é fundamental na
constituição do indivíduo deficiente. Os instrumentos
utilizados na pesquisa foram baseados em livros que
fundamentaram o trabalho e também auxiliaram na
divulgação de informações importantes na atuação
frente ao aluno público-alvo da educação especial. Os
resultados apresentados requerem práticas mais
conscientes na formação dos alunos no processo de
inclusão, assim como da atuação da equipe
multidisciplinar visando as mesmas metas,
dependente de relações concretas que enfatizam o
ser humano como um todo, um em profundo estudo e
reflexão de atuação de cada profissional no seu
desenvolvimento e aprendizagem. Ao final procura-se
fazer uma reflexão sobre a condição da deficiência
frente a visão dos profissionais que trabalham com
estes indivíduos, destacando a necessidade de
mudanças no modo de enxergá-la pois influenciará
significativamente no trabalho desenvolvido com o
mesmo.
Palavras-chave: Educação Inclusiva,
multidisciplinar, desenvolvimento.

equipe

RESUMEN
Con el fin de reflexionar y debatir sobre la importancia
del equipo multidisciplinario en la educación inclusiva,
sin el cual no habría forma de satisfacer ciertas
necesidades presentadas por personas que se
dirigen a la educación especial (personas con
discapacidad auditiva, visual, autista / TEA,
habilidades excesivas / altas) , discapacitados
Amanda de Souza Moura Silva
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intelectuales, discapacitados físicos) y con el objetivo
de trabajar con las diversas opiniones de cada área
en un enriquecedor intercambio de experiencias y
conocimientos, donde el trabajo presentado tiene
como objetivo lograr 1.1 El desarrollo completo de la
persona con compromisos a lo largo de su vida,
enfatiza las acciones en junto con profesionales de la
salud y la educación como facilitadores de una
construcción que apunta al bienestar del indivíduo en
cuestión. Esta forma de trabajo en equipo ve al
indivíduo integralmente, es decir, en sus aspectos
sociales, psicológicos, biológicos, entre otros,
respetándolo en su singularidad y apuntando a su
participación social efectiva. Explica que trabajar
juntos es fundamental en la constitución del indivíduo
discapacitado. Los instrumentos utilizados en la
investigación se basaron en libros que corroboraron
el trabajo y también ayudaron en la difusión de
información importante en el trabajo con el público
objetivo de la educación especial. Los resultados
presentados requieren prácticas más conscientes en
la capacitación de los estudiantes en el proceso de
inclusión, así como el desempeño del equipo
multidisciplinario que apunta a los mismos objetivos,
dependiendo de relaciones concretas que enfaticen al
ser humano en su conjunto, uno en estudio profundo
y reflejo del desempeño de cada profesional en su
desarrollo y aprendizaje. Al final, buscamos
reflexionar sobre la condición de la discapacidad en
vista de los profesionales que trabajan con estas
personas, destacando la necesidad de cambios en la
Amanda de Souza Moura Silva
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forma de verlo, ya que influirá significativamente en el
trabajo desarrollado con ellos.
Palabras clave: Educación
multidisciplinario, desarrollo.

inclusiva,

equipo

INTRODUÇÃO
O interesse pelo trabalho multidisciplinar na
educação inclusiva, vem da constatação de que
existe uma atuação individualista dos profissionais
envolvidos e que muitas vezes mantém ou em casos
mais grave, afeta o desenvolvimento do indivíduo
com deficiência, sendo necessário uma atuação mais
consciente e conjunta para proporcionar o seu
desenvolvimento pleno.
Diante das dificuldades encontradas na
aprendizagem do indivíduo, público alvo da educação
especial, o envolvimento da equipe multidisciplinar
comprometida em um trabalho que efetivamente irá
suprir todos os aspectos de seu desenvolvimento,
terá como consequência a qualidade de atendimento
e superação de qualquer obstáculo social ou biológico
que possa ser apresentado. A reflexão e a busca por
novos saberes a partir das visões de diversificadas
áreas
oferecem
oportunidades
únicas
de
enriquecimentos a todos envolvidos no trabalho, na
busca do bem-estar do indivíduo em foco, visando
também destacar a importância da diversidade e o
respeito a elas. Segundo De Carlo (2001, p. 39), ‘faz
parte do crescimento individual e social a percepção
e a convivência com as diferenças humana... As
Amanda de Souza Moura Silva
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interações sociais trazem desafios e ensinam a todos
a construírem caminhos de convivência e
transformação social’.
Para compreendermos a importância da
equipe multidisciplinar, é importante entendermos o
que é hoje a educação especial e qual é seu foco,
diante das necessidades no desenvolvimento da
pessoa com deficiente. Assim o atendimento a esta
clientela sofreu diversas mudanças, mas em poucas
vezes conseguimos ver a pessoa como um cidadão
como outros, que se encontra em condição de
exclusão devido à visão preconceituosa ainda
existente na sociedade, e que está enraizada até
mesmo nos profissionais envolvidos com o trabalho
direto com o eles.
Visando esclarecimento do processo de
aprendizagem e desenvolvimento da pessoa com
deficiência para atuação dos variados profissionais, o
trabalho deixa explicito que não se deve ser
subestimado as suas tentativas de aprendizagem e
interação social, que embora ocorra em tempo
diferente de outro indivíduo, acontecem a sua
maneira e trazem evoluções que devem ser mediadas
por todos os profissionais comprometidos.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
A educação especial fora reconhecida como
uma modalidade de ensino que tem seu atendimento
voltado a todos que apresentam uma ou mais
deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou
Amanda de Souza Moura Silva
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físico-intelectual, visual-auditivo entre outros),
geralmente está associada às instituições específicas
de atendimento, como por exemplo, uma escola para
deficiente visual, onde todos que possuem esta
deficiência são atendidos de acordo com suas
necessidades.
Atualmente a educação especial é mais ampla
devido às mudanças de concepções quanto à
qualidade de vida da pessoa deficiente na interação
social, então a modalidade agora visa o processo de
inclusão, onde todos os deficientes devem aprender
em um ambiente em comum com as pessoas sem
deficiência. Embora seja a nova filosofia, a legislação
deixa a desejar neste processo que se quer iniciar,
pois de acordo com o artigo 78 da Constituição
brasileira, a educação especial é definida como
“modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais”.
MAZZOTTA (2005, p.88)
Este tema é alvo de muita discussão entre
profissionais da área da educação, tanto de escola
comum como das especializadas, devido ao caráter
indeciso da palavra “preferencialmente”, conotando
muitas vezes que nem todo aluno deficiente
necessariamente estarão incluso na rede regular, e
que a instituições especializadas continuaram com
seu trabalho, embora vista como segregadora farão o
papel que o Estado não quer se responsabilizar
muitas vezes simplesmente por não saber lidar com a
Amanda de Souza Moura Silva
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situação complexa de um país que não se aprofunda
em assuntos relacionados a pessoas que apresentam
alguma deficiência.
Assim os pais têm esta opção na escolha da
melhor escola para seu filho, e como sentem a
discriminação por parte da sociedade no geral, que
mesmo com a visão democrática de ensino, não tem
informação e capacitação suficiente para lidar com o
indivíduo deficiente, acabam por escolherem aquela
escola que irá conseguir suprir as necessidades que
a deficiência possa apresentar não adquirindo
traumas de uma sociedade que possivelmente o
excluirá.
HISTÓRIA DA DEFICIÊNCIA
Para entendermos a deficiência e suas
mudanças em diferentes contextos, recorremos aos
fatos históricos de cada época e aos significados que
a sociedade designava sobre o assunto, sendo os
deficientes tratados de diferentes formas.
Historicamente antes do século XVI as
pessoas que nasciam com deficiência intelectual
eram tidas como inválidas, fruto de obra maligna e
eram queimadas cruelmente em fogueiras em praça
pública ou lançadas a sua própria sorte. Esta época
que ficara mais marcada na história é da Idade Média
onde o modo de pensar das pessoas se resumia as
ideias religiosas e espirituais existindo uma “força
divina que punia os pecadores” reconhecidos, no
caso
do
deficiente
intelectual
pelo
seu
Amanda de Souza Moura Silva
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comportamento “demoníaco”. Para Facion (2008, p.
79),
Nas sociedades antigas e medievais,
que pregavam a eliminação ou o
abandono do deficientes mentais,
considerados subumanos, passando
pelo cristianismo, quando, então, eles
ganham alma no plano teológico. A
marca CARIDADE-CASTIGO define a
atitude medieval diante da deficiência.

Quando a criança nascia com tal deficiência e
apresentava em seu desenvolvimento este
comportamento, era excluído da sociedade ou até
mesmo punido por isto. Assim o tempo foi passando
e a deficiência intelectual continuava sendo mal vista
por todos, mas “a ênfase no conhecimento científico
torna-se a principal diretriz dos procedimentos
médicos realizados com aqueles que começam,
naquela época, a ser vistos como doentes”. (FACION,
2008, p.80)
Os estudiosos da saúde iniciaram estudos
mais aprofundados onde então definiram o deficiente
intelectual em um indivíduo doente que necessitava
de todos os cuidados médicos inclusive com
medicamentos muito fortes e tratamentos a base de
choque elétricos.
Atualmente existem atendimentos mais
humanizados ao deficiente onde o olhar da sociedade
se expandiu para outros horizontes, devido a luta
incessante de quem sempre acreditou na
potencialidade destes indivíduos. Leis foram criadas
Amanda de Souza Moura Silva
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visando o seu bem estar, sua inclusão social, seu
direito de ser respeitado como qualquer outro.
Caminhando por esta trilha, hoje já encontramos
diversas pessoas com deficiência em escolas
comum, incluídos também profissionalmente e
consequentemente mais preparados para este
momento, que mesmo tendo muitas falhas conseguiu
levar a deficiente ao conhecimento de mais pessoas
na sociedade. Baseado nestes fatos as mudanças
foram ocorrendo aos poucos, onde diversas
terminologias e conceitos foram sendo modificados.
Portanto, mesmo diante do diagnóstico devese acompanhar o processo de desenvolvimento deste
indivíduo que depende de tais profissionais, dos pais
e da sociedade em geral para o seu bom desempenho
nas etapas da vida. Todos eles são fundamentais e
vão estar interligados na vida do deficiente, que
consequentemente auxiliará na sua melhora dentro
da sociedade.
Alguns estudiosos acreditam que a deficiência
é uma situação que a pessoa se encontra, pois
depende muito da influência do meio social em que
vive. Analisa-se que a pessoa deficiente quando
tratada com preconceito e hostilidade, assim ela se
manterá em sua vida, é esta imagem que terá de si
mesmo, caso contrário, se for tratada como igual a
todos, ou seja, com o mesmo respeito esta pessoa
terá mais facilidade em conviver e se desenvolver,
dependendo então da situação ambiental no qual se
encontra. Ribas (2003, p. 12), é crítico em relação a
Amanda de Souza Moura Silva
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esta situação no qual ainda nos encontramos
socialmente, pois “assim é que em qualquer
sociedade existem valores culturais que se
consubstanciam no modo como a sociedade está
organizada. São valores que refletem imediatamente
no pensamento e nas imagens dos homens, e
norteiam as suas ações”.
Este fato se torna verídico quando observamos
a baixa-estima de uma pessoa deficiente. Em sua
maioria elas se sentem incapazes de muita coisa,
razão pela qual sua vida é cercada de palavras
negativas em relação a ela e sua intervenção no
mundo. Esta tal capacidade é medida muitas vezes
por uma sociedade selecionadora, causa de exclusão
social daqueles que não correspondem ao perfil do
homem “correto”, ocasionando os problemas
psicológicos que dificultam o processo de
desenvolvimento da pessoa com deficiência. A
pessoa com deficiência inconscientemente “... muitos
dos considerados “diferentes”, introjetam essa divisão
como se ela fosse absolutamente natural. Aceitam a
consideração de “diferente” e admitem até a condição
de “inferiores”. (RIBAS, 2003, p. 17)
Em suas vidas onde as pessoas da própria
família, que deveriam dar apoio e toda a estrutura
necessária para suprir suas necessidades, acabam
por reforçar uma inutilidade e incapacidade, que
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desfavorecem toda forma de crescimento que se
poderia ter.
Diante destas questões sociais na influência do
desenvolvimento do deficiente, alvo de muita
discriminação, devemos refletir a sociedade que
queremos futuramente, nas futuras gerações, e iniciar
um trabalho de sensibilização em toda sociedade,
que muitas vezes pela simples falta de informação
acabam causando traumas na vida de muitas
pessoas, interrompendo então um caminho de
evoluções.
ATENDIMENTO
DEFICIENTES

EDUCACIONAL

AS

PESSOAS

Em toda a história existiram registros de
exclusão a pessoa com deficiência, termos diversos
foram utilizados para poder minimizar qualquer forma
de discriminação, mas apenas estas mudanças não
foram necessárias para se alcançar tal objetivo. Estes
indivíduos em cada época foram considerados um ser
diferente, de um ser celestial a um ser monstruoso,
mas nunca um humano capaz como qualquer outro,
diferindo talvez por uma necessidade a mais que a
maioria.
O respeito ganho em relação aos direitos como
cidadão atuante na sociedade, só fora ganho por
meio de lutas sociais, de pessoas que acreditavam na
capacidade destes indivíduos que até hoje são alvos
de discriminação e preconceito. Mazzotta (2005,
p.15) complementa esta ideia ao dizer que
Amanda de Souza Moura Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

17

O direito da cidadania e do direito à
educação das pessoas portadoras de
deficiência é atitude muito recente em
nossa sociedade. Manifestando-se
através de medidas isoladas, de
indivíduos ou grupos, a conquista e o
reconhecimento de alguns direitos dos
portadores de deficiências podem ser
identificados
como
elementos
integrantes de políticas sociais, a partir
de meados deste século.

Atualmente podemos conhecer ainda diversas
instituições que só atendem esta clientela, onde as
mais divulgadas são APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, Pestalozzi, AACD –
Associação de Assistência à Criança Deficiente, entre
outras conhecidas aqui no Brasil, que tem como
objetivo suprir as necessidades que o indivíduo
deficiente possa apresentar geralmente os que mais
procuram estas instituições são aqueles carentes
economicamente suprindo até mesmo a falta familiar,
seu papel na vida da pessoa com deficiência passa a
ser em todos os aspectos de seu desenvolvimento
como o lado psicológico, fonoaudiólogo e tantos
outros, no intuito de torná-lo mais independente, no
âmbito familiar e social.
Em suma, existe o lado segregador da
instituição que atende pessoas deficientes por se
resumir a somente este espaço de contato social, ao
mesmo tempo que se torna um meio único possível
de independência dos mesmos. As instituições
mudam aos pouca sua filosofia, visando o
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atendimento para auxiliar no desenvolvimento integral
da pessoa deficiente, constituindo um indivíduo
preparado para a demanda social, embora existam
várias críticas a estas escolas especializadas, são
elas que conseguem modificar boa parte de
indivíduos que muitas vezes estariam condenados ao
abandono, sem nenhum ganho a sua vida,
desconsiderado totalmente da sociedade.
Neste dualismo entre a escola especializada e
a escola comum, o indivíduo deficiente não opina na
escolha, em grande parte está sujeito a aceitar aquilo
que lhe foi proposto, assim sabendo da grande
dificuldade que ainda há na inclusão sofre as
consequências das escolhas feitas, o que parece ser
o melhor às vezes não o é. Existem indivíduos com
deficiência gravíssima que é colocado em escola
comum, podendo agravar ainda mais o seu estado em
relação a evolução no desenvolvimento, e existem
indivíduos com deficiência leve que estão em escola
especializada e que também se encontram em uma
situação por assim dizer, de risco, pois não evoluem
devido ao ensino limitado que lhe é apresentado.
O papel da Educação Especial
assume, a cada ano, importância
maior, dentro da perspectiva de
atender às crescentes exigências de
uma sociedade em processo de
renovação e de busca incessante de
democracia, que só será alcançada
quando todas as pessoas, sem
discriminação, tiverem acesso à
informação, ao conhecimento e aos
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meios necessários para a formação de
sua plena cidadania. (STOBAÜS e
MOSQUERA, 2004, p.23)

O que podemos concluir é que atualmente uma
depende essencialmente da outra, pois indivíduos
com maiores dificuldades devem ter mais atenção
para se desenvolverem e a escola especializada pode
suprir melhor esta necessidade, quando tal indivíduo
se encontrar modificado de forma significativo e não
modelado, onde facilmente conseguirá interagir com
o outro em um processo de aprendizagem então a
escola comum se torna a melhor opção. A escola
especial deve estar aberta a todos que apresentam
dificuldade de aprendizagem para usufruir dos
recursos ricos que é encontrado nesta escola com a
equipe multidisciplinar, e a escola comum estar
aberta a todos continuando este trabalho de respeito
a singularidade de qualquer indivíduo.
Estas duas devem se juntar visando o melhor
para todos no processo de aprendizagem, para isso a
conscientização da diversidade e o respeito a ela são
fundamentais para o enriquecimento de quem
aprende e de quem ensina onde a escola estará
efetivamente cumprindo seu papel de formação de
cidadãos preparados para mudanças sociais visando
a igualdade.
DESENVOLVIMENTO HUMANO
O
processo
de
desenvolvimento
na
conceituação geral está relacionado à como
evoluímos nos aspectos afetivo, cognitivo, social e
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motor. Mas na concepção de Vygotsky está vinculado
ao contato com o meio social, para ele o indivíduo se
desenvolve em uma dinâmica constate com diversas
pessoas onde o indivíduo se encontra em um
ambiente sociocultural que o influência, isso quer
dizer que “o ser humano cresce num ambiente social
e a interação com outras pessoas é essencial a seu
desenvolvimento”. (OLIVEIRA, 2009, p.60)
Em se tratando do desenvolvimento da pessoa
com deficiência existem inúmeros empecilhos que
dificultam as interações com o outro, principalmente
pela própria discriminação, preconceito geradores da
exclusão social. Como exemplo, a terminologia já do
Autismo indica que afetará fundamentalmente no seu
desenvolvimento a comunicação e relações sociais
do indivíduo, que consequentemente provoca atrasos
na fala, em seu comportamento entre outras
dificuldades marcantes que possam apresentar
influenciado pelo grau do autismo ou até mesmo pelo
meio onde vive, ou seja, neste segundo caso “o
desenvolvimento fica impedido de ocorrer na falta de
situações propícias ao aprendizagem”. (OLIVEIRA,
2009, p.59)
Assim sendo, a interação social é fundamental
para o desenvolvimento de qualquer ser humano
como parte da sua aprendizagem. Em relação ao
deficiente o contato com o outro poucas vezes se dá,
se limitando ao profissional que trabalha com ele ou a
própria família, sendo que uma rica interação com
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pessoas diferentes se tornaria prática impossível
diante das questões sociais de exclusão que vivemos.
O preconceito pesa tão grandemente em
nossas atitudes que impedem as pessoas de
crescerem, não permitindo como no caso, até mesmo
que se desenvolvam saudavelmente, sem o efetivo
direito a vida. Isso pode acontecer como por exemplo,
quando uma pessoa deficiente quer se expressar
verbalmente com alguém, e por uma dificuldade de
fala, o interlocutor acaba por desistir desta troca,
mantendo o contato limitado e consequentemente
afetando a aprendizagem que seria de ambos, pois
quando as trocas de experiências acontecem, quando
ambos têm histórias de vidas diferentes e se
permitem conhecer, sem medo, preconceitos, o
ganho é dos dois.
Sabendo que o desenvolvimento está
estritamente ligado a aprendizagem, qualquer
indivíduo está sujeito a ter ambos afetados se não
estimulados desde a infância, estimulações estas que
se dá com objetos e pessoas no conhecer a si próprio
e ao outro. Oliveira (2009, p.59) complementa ao
dizer que, “é o processo pelo qual o indivíduo adquire
informações, habilidades, atitudes, valores, etc. a
partir de seu contato com a realidade, com o meio
ambiente e com as outras pessoas”.
Na aprendizagem da pessoa deficiente muito
do que é necessário para sua evolução na
aprendizagem é sinônimo de obstáculo, este pode ser
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colocados socialmente ou já encontrado pela sua
condição biológica.
Existe
um
processo
de
desenvolvimento, em parte definido
pelo processo de maturação do
organismo individual, pertencente à
espécie
humana,
mas
é
o
aprendizagem que possibilita o
despertar de processos internos de
desenvolvimento que, não fosse o
contato do indivíduo com certo
ambiente cultural, não ocorreriam.
(OLIVEIRA, 2009, p.58)

Como podemos perceber a questão social
influi significativamente na aprendizagem do indivíduo
independente se possui uma deficiência, mas todo
esse processo não é possível dentro de uma escola
que, por exemplo, quer todos fazendo atividades
individualmente sem crescer por meio das trocas com
o outro. Muitas vezes o colega de sala de aula ajuda
mais a entender determinada atividade do que o
próprio professor e este sabendo das dificuldades na
aquisição da leitura, dos conceitos matemáticos entre
outros conteúdos mais abstratos, encontrará na
interação em sala de aula um ambiente propício para
superar estas dificuldades, pois
Aprender é uma ação criativa,
individual, heterogênea e regulada
pelo
sujeito
da
aprendizagem,
independente de sua condição
intelectual ser mais ou ser menos
privilegiada. São as diferentes ideias,
opiniões, níveis de compreensão que
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enriquecem o processo escolar e
clareiam o entendimento dos alunos e
professores. (BATISTA, 2006, p. 17)

Sendo assim todos são capazes de aprender e
que um ambiente estimulante é essencial para
propiciar uma aprendizagem significativa, onde todos
consigam viver experiências únicas no processo de
seu desenvolvimento.
IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
A equipe multidisciplinar é constituída de
diversos profissionais de diferentes áreas focando um
mesmo objetivo em um determinado aluno e suas
necessidades, juntos irão trabalhar para a melhora
dos aspectos deficitários que possa apresentar. Zurro
(1991, p.29) a define como
Um grupo de indivíduos com
contributos distintos, com uma
metodologia compartilhada frente a
um objetivo comum, cada membro da
equipa assume claramente as suas
próprias funções, assim como os
interesses comuns do colectivo, e
todos os membros compartilham as
suas responsabilidades e seus
resultados”

O sucesso do trabalho da equipe depende
muito do envolvimento de todos, onde as metas sejam
as mesmas dentro de uma análise rigorosa e de
acordo com cada área especificamente em relação ao
aluno em uma interligação de conhecimentos. A
avaliação deve ser integral e não fragmentada do
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indivíduo em questão, pois qualquer trabalho que não
vê a pessoa holisticamente se perde ao longo do
tempo. Para isso não podem existir trabalhos
individuais, pois os olhares diferenciados é que
auxiliam a pensar no bem-estar do indivíduo em foco.
Assim espera-se que o grupo consiga atingir
um trabalho de qualidade percebendo-se em um
grupo dependente da cooperação de todos os outros
em um mútuo respeito, havendo várias contribuições
neste processo de ampliação da visão referente ao
aluno e aos objetivos educacionais a ser alcançado.
O que significa que cada profissional se sinta
estimulado a procurar mais conhecimentos e
compartilhar com a intenção do enriquecimento do
trabalho.
[...] é necessária ser repensada com
urgência essa figura anacrônica do
“especialista em educação. Se
concebermos o platô educativo como
uma área aberta, temos muito mais a
ganhar em termos de criatividade e
potencialidades
com
múltiplas
abordagens
transversais
com
profissionais das mais diversas áreas
contribuindo para pensar e construir a
educação. O educador não pode mais
ser concebido como esse especialista
em generalidades. Talvez, possamos
ensaiar a necessidade de que todos
nós, das mais diversas áreas,
debrucemo-nos sobre a problemática
da educação” (SAVIANI,1989, p. 115).
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Este espaço de interação entre profissionais
das diversas áreas deve ser parte de um trabalho de
toda a escola, onde o direcionamento seja para o
aluno visando sua superação a qualquer obstáculo
que possa aparecer no processo de ensinoaprendizagem, por este motivo alguns profissionais
serão citados onde frequentemente atuam em
escolas especiais.
PSICÓLOGO
Um dos profissionais de destaque que auxilia
muito no processo inclusivo é o psicólogo, pois seu
trabalho esta voltado inteiramente ao equilíbrio
psicológico do indivíduo que se encontra em
situações delicadas em relação ao emocional
consequência do social, conforme destacado
anteriormente, que discrimina, excluí a pessoa com
deficiência, afetando significativamente o processo de
aprendizagem
Vygotsky propôs que a deficiência tem
caráter mais social que biológico. As
particularidades
psicológicos
da
criança
deficiente
estão
mais
relacionadas ao social que o núcleo
biológico, ainda que este não possa
ser desprezado. Enquanto a base da
deficiência mental é formada pelos
sintomas que emergem da esfera
biológica,
suas
características
particulares se formam de acordo com
o meio, dificuldades e complicações
complementares. (DE CARLO, 2001,
p.68)
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O trabalho não se limita ao indivíduo deficiente,
mas sim um trabalho fundamentalmente com a
família, com o profissional da educação que está em
contato direto com a aprendizagem e com toda a
comunidade, visando novas práticas diante da
condição social que estes indivíduos se encontram,
prática que auxiliam na socialização como fonte de
conhecimento com o outro. Cada psicólogo irá traçar
uma forma de trabalho dentro do contexto no qual se
encontra, mas a meta sempre será o de
reconhecimento efetivo da sua cidadania.
FONOAUDIÓLOGO
Sabendo da necessidade que todo ser humano
tem de se comunicar para que expresse suas ideias
e ao mesmo tempo adquira ou complemente seus
conhecimentos, o profissional da fonoaudióloga
trabalha para que esta comunicação se dê de forma
eficaz mesmo diante de alguma dificuldade que possa
impedir este processo, atuando conjuntamente com
outros profissionais na intervenção direta da relação
que o indivíduo faz com o mundo que o cerca. Sendo
assim a linguagem é como uma ferramenta
fundamental na constituição de qualquer indivíduo,
pois é “no desenvolvimento da linguagem, que
aparece primeiro como meio de comunicação, como
função da conduta social coletiva, e depois se
transforma num “meio do pensamento”. (DE CARLO,
2001, p.70)
A pessoa com deficiência encontra muitas
vezes dificuldades na comunicação, sendo esta
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essencial para seu pleno desenvolvimento. O
fonoaudiólogo então desenvolverá trabalhos visando
a comunicação alternativa com o objetivo de
proporcionar a interação social complementando sua
aprendizagem.
FISIOTERAPEUTA
A fisioterapia ainda é vista por alguns
profissionais sem ter ligação com a aprendizagem do
aluno, como se o reflexo de um corpo equilibrado não
auxiliasse para uma mente equilibrada.
É fundamental esta consciência tanto do
profissional da saúde como da educação em relação
a este importante papel no desenvolvimento de
qualquer indivíduo, pois até mesmo a postura correta
ao sentar-se para realizar uma atividade irá
influenciar significativamente no seu desempenho
escolar, é por meio do nosso corpo que conforme as
etapas do desenvolvimento vamos explorando e
conhecendo o mundo e adquirindo conhecimentos.
Segundo Glat (2007, p. 169) o papel do fisioterapeuta
é sugerir ‘atividades que ajudem a melhorar a
coordenação motora’, fundamental nas atividades
proposta para o bom desenvolvimento dos alunos.
Assim qualquer distúrbio postural, na estrutura do
corpo que possa apresentar em decorrer de uma
deficiência tem que ser logo analisada e trabalhada
conforme a singularidade do indivíduo em questão,
refletindo em todo seu desenvolvimento.
TERAPEUTAS OCUPACIONAIS
Amanda de Souza Moura Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

28

A terapia ocupacional é uma área de estudo
recente, mas não deixa de ter importância como às
outras, mediando diretamente na dificuldade de
aprendizagem que o aluno possa apresentar quanto
ao seu desempenho frente às coisas cotidianas da
vida, que exijam sua independência, ou seja,
‘auxiliando no desenvolvimento de habilidades
funcionais como alimentar-se e vestir-se’. (GLAT,
2007, p. 169)
Este trabalho é feito com alunos que
apresentam grandes comprometimentos na sua vida
diária, onde é observado detalhadamente o que pode
ser feito para melhora de sua atuação no meio em que
vive principalmente no aspecto social, adaptando os
recursos que lhe é utilizado diariamente. A atuação do
terapeuta ocupacional irá interferir também na
aprendizagem do indivíduo deficiente.
Em suma, existem outros profissionais
importantes para o desenvolvimento do indivíduo que
apresenta alguma deficiência. Estes profissionais:
não podem curar o deficiente nem
tratar os ‘distúrbios’ em si mesmos.
Podem, sim atuar sobre suas
condições sociais e de saúde para
promover o desenvolvimento humano
de caráter qualitativamente superior e
impedir, restringir ou diminuir a
ocorrência
de
consequências
secundárias
do
seu
comprometimento. Devem atuar, não
como um reforço ou apoio distanciado
da escola, mas, fundamentalmente, de
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modo conjunto com o professor, de
forma a superar o funcionamento
psíquico elementar e a construir
socialmente
potenciais
de
desenvolvimento. (DE CARLO, 2001,
p.150)

Sendo assim o indivíduo deve ser analisado
integralmente por todos os profissionais, pois
qualquer falha que aconteça no desenvolvimento do
ser humano afeta significativamente na sua
aprendizagem e todos em conjunto auxiliaram para
seu pleno desenvolvimento.
Considerações finais
Como foi possível constatar ao longo do
trabalho, a escola inclusiva, quando comprometida
com o indivíduo deficiente, consegue com uma
equipe multidisciplinar (Rede de Apoio) evoluções
significativas do indivíduo e na sua atuação frente à
sociedade. Isto só é possível quando existem metas
claras a todos envolvidos, em busca de um mesmo
objetivo para o alcance de um excelente trabalho
refletindo assim nas atitudes dos alunos em questão.
Para isso acontecer efetivamente é necessário
que um conheça o trabalho do outro, pois em uma
grande rede de conhecimento formada pela equipe,
ou seja, nas trocas de experiências profissionais e
pessoais de cada um, sabendo os ramos de atuações
e as ligações entre elas, é onde irá gerar ações que
implicará no bom trabalho de todos, em laços que vão
se fortificando com o tempo e trazendo resultados
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positivos, tanto na vida do indivíduo deficiente como
para toda a equipe.
Diante
do
que
entendemos
por
desenvolvimento humano saudável, procura-se o
equilíbrio daquele que se encontra em desvantagens
social em alguns dos seus aspectos. Em cada etapa
do desenvolvimento o ser humano apresenta uma
necessidade independente de se ter uma deficiência
ou não, por este motivo é importante termos
conhecimento do comprometimento biológico do
indivíduo deficiente, mas não devemos em cima disso
traçar metas que proponha sua ‘normalidade’, o que
se quer é colocá-lo em igualdade em relação aos seus
direitos a vida, ou seja, destacar as condições sociais
em que se encontram e lutar para mudar certos
padrões planejados para ‘um tipo’ de ser humano.
Por fim a equipe multidisciplinar de acordo com
cada área de atuação, em um trabalho conjunto irá
criar alternativas para a superação deste
desenvolvimento que apresenta comprometimentos.
Os estímulos e motivações dadas por estes
profissionais depende da visão que a escola tem dos
alunos atendidos, assim como da direção, da família
e comunidade, sendo um trabalho que movimente
todo o social para benefício de todos.
Referências bibliográficas
ASSOCIAÇÃO
AMERICANA
DE
MENTAL.
Retardo mental –

RETARDO
definição,

Amanda de Souza Moura Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

31

classificação e sistemas de apoio, tradução Magda
França Lopes. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
BATISTA, Cristina Abranches Mota. Educação
Inclusiva: atendimento educacional especializado
para a deficiência mental. Brasília: MEC, SEESP,
2006.
FACION, José Raimundo. Inclusão escolar e suas
implicações. Curitiba: Ibpex, 2008.
GLAT, Rosana. Educação Inclusiva: cultura e
cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007.
MAZZOTTA. Marcos José Silveira. Educação
Especial no Brasil: História e Políticas Publicas.
São Paulo: Cortez, 2005.
OLIVEIRA. Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizagem
e desenvolvimento: um processo sócio-histórico.
São Paulo: Scipione, 2009.
RIBAS, João Baptista Cintra. O que são pessoas
deficientes. São Paulo: Brasiliense, 2003.
STOBAÜS, Claus Dieter e MOSQUEIRA, José
Mouriño. Educação Especial: em direção à
educação inclusiva. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2004.
ZURRO, A. M., FERREROX, P., BAS, C. S. A equipa
de cuidados de saúde primários: manual de
cuidados primários. Lisboa, Farmapress Edições,
1991.

Amanda de Souza Moura Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

32

UMA AULA DE COMUNICAÇÃO: OS CARTAZES
DO “MAIO DE 68”
Ana Elisa Herreira Borges Pereira

O cartaz, como forma de comunicação, surge
com a imprensa. Mas aos poucos adquire
características próprias e gêneros diferentes. Uma
linguagem prática, rápida e muito eficaz enquanto
arte militante. Foi utilizada em diversos momentos
políticos de insurgências. Em 1968 não poderia ser
diferente.
O cartaz de gênero político
Os primórdios da produção cartazística datam
de cerca da década de 1870, na França. Adentrando
o novo século, é possível encontrar cartazes não
apenas
ou
necessariamente
vinculados
à
publicidade, mas já questionadores em alguns
momentos, como o caso dos cartazes que José
Guadalupe Posada (1851-1913) produziu nos
meados da revolução mexicana (1910), bem como a
produção Futurista na mesma década, além do
questionamento Dada (FUKUSHIMA, 2007).
Mas, para Barnicoat (1972), o cartaz político,
ou contestatório, surge como um gênero somente a
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partir de 1919, ligado à Revolução Russa. A utilização
deste meio para influenciar politicamente, comunicar
e protestar aparecerá também na Guerra Civil
Espanhola, na Revolução Cubana, no Chile de
Allende, na Revolução Islâmica do Irã, através dos
dazibaos chineses, nas duas Guerras Mundiais, entre
outros momentos políticos decisivos.
Cartazes de Maio
As oficinas de impressão do Atelier Populaire
foram ocupadas em 16 de maio de 1968 e o primeiro
cartaz produzido tratou logo da união entre
trabalhadores e estudantes. Tratava-se do “Usines,
Universités, Union” (Fábricas, Universidades, União).
Em seguida, foi produzido o “L’art au service du
peuple” (Arte a serviço do povo), postulando o uso
social da arte. O método pensado para imprimir
rapidamente muitas cópias foi a serigrafia
(silkscreen), já que, mesmo tendo sido ocupado o
ateliê de litografia, este método poderia demorar
muito.
Segundo Thiollent (1998), em maio e junho de
1968, foram utilizados diversos meios de
comunicação paralela, como panfletagem, slogans,
jornais, histórias em quadrinhos, fotografia,
comunicação oral e finalmente os cartazes. Conforme
atesta Matos (1981, p. 64-66),
Os grafites e os cartazes de Maio de
68 conduziram os muros a uma
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“mobilidade selvagem”, a uma
instantaneidade da inscrição que
equivalia a aboli-los. “As inscrições e
os afrescos de Nanterre, diz
Baudrillard, exemplificam muito bem
essa reversão do muro como
significante da quadrilhagem terrorista
e funcional do espaço, através de uma
ação antimídia”: “é proibido proibir, Lei
de 10 de maio de 1968”, diz um grafite
para contestar as inscrições oficiais
que dizem é proibido colar cartazes, lei
de 29 de julho de 1881”, leis estas que
outorgam liberdade de contestar em
certa superfície e proíbem grafitar na
do lado. Esta Revolução dos Muros foi
uma revolução cultural no bojo da qual
a Imaginação tomou o Poder. O que se
inscreveu nos muros e nas paredes foi
uma parte importante da contestação
de Maio, de suas investidas mais
originais […] Apoiando as ações de
rua, as greves, as manifestações, os
cartazes constituíram um espelho do
cotidiano de 68.

A importância dos cartazes nesse contexto
cresceu consideravelmente porque a crise geral
abalou a credibilidade dos meios de comunicação em
massa que foram muito contestados. Posteriormente,
a mídia passa inclusive a incorporar esses novos
elementos para modernizar sua linguagem.
Modo de Produção: “Atelier Popular: sim, Atelier
burguês: não”
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O Atelier Populaire havia sido um
espaço de trabalho para as pessoas
comuns, cuja voz podia ser ouvida alta
e clara, graficamente, visualmente
pelas ruas de Paris e pelas fábricas
ocupadas .Simples, direto, marcante.
(KUGELBERG; VERMÈS,2011,p.10,
tradução nossa)

Com a sentença “Atelier Popular: sim, Atelier
burguês: não” colada na porta do Atelier – declarando
que este se colocava contra a cultura burguesa, e sim
como popular -, temos um posicionamento que irá
colocar os artistas e a própria arte em outro patamar.
No Maio Francês, todas as instâncias da vida e da
sociedade foram questionadas, e com o status do
artista não poderia ser diferente.
A declaração relembraria na lida cotidiana os
novos valores que se estavam buscando na relação
da arte com a sociedade em geral e do artista com os
outros trabalhadores. Um lembrete para guiar a
postura dos artistas que dessa vez não queriam ser
mais postos à parte da classe trabalhadora, tendo
mais privilégios do que essa numa lógica burguesa.
Inclusive porque os privilégios os isolam em uma
prisão invisível e lhes dão a ilusão de liberdade por
conta da criatividade, quando isso não é real. Ser um
“criador” também coloca o artista além da realidade
histórica e dá a seu trabalho uma qualidade irreal,
tornando-o inofensivo socialmente.
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A arte burguesa, segundo o Atelier Populaire,
manifesta um caráter universalista, reforçando assim
as estruturas capitalistas da sociedade opressiva que
desvia a mente das pessoas da real luta.
Os artistas Guy de Rougement e Eric Seydoux
ensinaram a técnica aos jovens artistas, estudantes e
trabalhadores.
No Atelier, eram discutidos os temas e os
cartazes através de assembleias e discussões
diárias. Assembleias não serviam somente para
eleger os desenhos e slogans, mas também para
discutir a situação política. No entanto, para evitar
perda de tempo, foi criado um comitê provisório para
propor séries de temas e slogans precisos. Mas isso
não era um esquema engessado que impedisse a
participação de outras pessoas. “É óbvio que isso não
impede que novos companheiros trabalhem com
slogans que não tenham sido previamente
selecionados. Toda autoridade é provisória e alterada
conforme necessário ou pela vontade dos
participantes”. (KUGELBERG; VERMÈS, 2011, p.36,
tradução nossa)
A questão da produção coletiva era muito
importante, inclusive para contrastar com os próprios
valores burgueses. A autoria dos cartazes era
coletiva. O material utilizado era fornecido por jornais
grevistas, gráficas, além de materiais fornecidos a
preço de custo por lojas especializadas em
Ana Elisa Herreira Borges Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

37

silkscreen. A distribuição dos pôsteres era uma tarefa
perigosa, mas, mesmo assim, cartazes se
espalhavam em todos os lugares, o todo tempo.
Em 27 de junho, finalmente a tropa de choque
francesa - “Compagnies Républicaines de Sécurité”
(Companhias Republicanas de Segurança) – (CRS)
toma o Atelier, sendo recebida sem resistência. Os
estudantes, artistas e trabalhadores simplesmente
recolheram seus materiais e saíram. Logo, um novo
pôster é produzido com a resposta: “La Police
s’affiche aux Beaux Arts, Les Beaux Arts affichent
dans La rue” (A polícia se postou na escola de Belas
Artes – os estudantes de Belas Artes postaram as
ruas – tradução nossa)
A ideia do Atelier Populaire era continuar seus
trabalhos e prosseguir com outras linguagens, como
pintura, escultura, filmes, músicas etc. Philippe
Vermès (2011), cofundador do Atelier Populaire,
declara que os pôsteres foram criados para capturar
a imaginação popular e a tomada de consciência.
Comenta que Maio de 68 se deu numa época em que
redes sociais não existiam e que, se os mesmos
acontecimentos se deflagrassem hoje em dia, as
coisas se dariam de forma muito diferente por conta
dos telefones celulares, Twitter e Facebook.
Processo de Produção no Atelier Populaire
O processo de produção dos cartazes com o
método de serigrafia é resumido em passos pelo
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Atelier Populaire em seu livro “Posters From the
Revolution, Paris, May 1968” (apud KUGELBERG;
VÈRMES, 2011, p. 36).
Primeiro, numa moldura de madeira com um
nylon especial é feito o desenho com um pincel macio.
O desenho então é encharcado com uma tinta que,
quando seca, forma uma película plástica. Deve-se
deixar secar bem. Uma fina camada de verniz é
espalhada por toda a superfície da tela utilizando uma
espátula. Secar bem novamente. As partes cobertas
com a tinta são raspadas com borracha ou uma rolha.
O revestimento plástico forma bolhas e descasca.
Restam duas superfícies na tela: a base onde
a tela está revestida com verniz e o texto onde a
superfície da tela foi solta ou removida da camada
plástica. É importante colocar uma fita adesiva em
volta da tela para prevenir que a tinta escorra pelas
frestas.
Depois de tudo isso, a impressão pode
começar. A tinta da impressão deve ser de
consistência fluida para poder secar rapidamente.
Isso deve ser feito com uma diluição de white spirit
(diluente conseguido através da essência de
terebintina e óleo especial, mas sem acetona – pois
dissolveria o verniz na tela).
Quando a impressão estiver completamente
finalizada, deve-se esfregar acetona cuidadosamente
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na tela, que então estará pronta para ser utilizada
novamente com outro desenho.
ANÁLISE ESTÉTICA

Sendo os cartazes produzidos pelo Atelier
Populaire um trabalho de dimensão estética, pois era
produzido também por artistas e com a intenção de
chamar a atenção nas ruas, é importante que seja
feita uma análise dessa dimensão, pensando no
sentido dessa arte, suas influências artísticas e
resultados obtidos.
Cartazes de
Militante?

Maio: Arte

Engajada

ou Arte

As vertentes estéticas que foram utilizadas
durante a Revolução Russa (1917), como os
conceitos de: proletkult, “realismo socialista” e
“vanguarda” estética; formaram desde então muito do
debate sobre o papel da revolução artística e cultural
acompanhando a revolução política.
Mas a ideia de uma arte que tenha
preocupações políticas e esteja voltada para
questões progressistas, vem com a discussão do
papel do intelectual, bem como do “artista-intelectual”,
ainda antes da década de 1910. O marco da mudança
assumida de uma postura comprometida com as
causas humanistas surge no fim do século XIX,
“quando as elites culturais francesas assumem uma
postura cívica, negando a tradição clássica do
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intelectual como clérigo ou burocrata neutro e
consagrando as atividades dos intelectuais voltadas
para o público” (NAPOLITANO, 2011, p. 27).
Ao falarmos de uma arte voltada para a
política, é comum o emprego do termo “arte engajada”
e, em alguns casos, do termo “arte militante”, ou
mesmo o emprego dos dois termos como sinônimos.
No entanto, existe uma diferença entre esses
conceitos.
Arte engajada – do francês engagé
(comprometido) – é defendida por Sartre em 1945 em
um artigo, creditando ao verdadeiro intelectual a
indispensável preocupação política e dever de
“colocar a palavra a serviço de uma causa”
(NAPOLITANO, 2011, p.28). Neste caso, para Sartre,
temos a defesa da prosa, e somente da prosa, a
serviço do destino das coletividades. Os demais
artistas não poderiam ser engajados por não poderem
produzir significados com exatidão. Mas hoje pode
ser considerada arte engajada outras formas de arte,
inclusive as plásticas também. A arte militante, por
outro lado, parte da política e procura mobilizar as
massas incitando à ação e costuma estar ligada a
grupos politicamente organizados. Enquanto a arte
engajada desemboca na política, chega nela, mas
tem um caráter mais amplo.
Assim, pode-se pensar em dois campos da
arte politizada: a arte militante e a arte engajada.
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Contudo, segundo Napolitano (2011), essas vertentes
podem ser complementares e compartilhar camadas
de sentido. Quer dizer, é só uma questão de ponto de
partida, considerando-se a intencionalidade. A arte
engajada
teria
mais
uma
proposta
de
conscientização, enquanto a militante reforça a ação.
Em todo caso, como produto final talvez não importe
exatamente. Talvez a arte militante seja mais incisiva,
pela obrigatoriedade de levar a mover. Mas ambas
produzem uma arte politizada, variando em intenção
e, em alguns casos, em força incisiva.
Os cartazes aqui estudados se inscrevem mais
adequadamente na vertente militante, uma vez que
são concebidos para mobilizar, são produzidos por
grupos organizados e são empregados como uma
arma a serviço da luta.
Imagem: Construtivismo e Suprematismo

O construtivismo vem da ideia de construir uma
nova sociedade após a Revolução Russa de 1917;
nesse sentido, reforça a ideia de construção e não de
representação, tendo “proximidade com a arquitetura
em termos de materiais, procedimentos e objetivo”
(ITAÚ CULTURAL). Fukushima (2007, p. 95) comenta
que McQuinston “considera que o Construtivismo
Russo é provavelmente o melhor exemplo de ideias
revolucionárias e políticas expressas por meio de
Design”. Os artistas considerados construtivistas
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estão ligados ao expressionismo de Kandinsky, ao
grupo holandês “O Estilo” e aos Suprematistas.
O legado dessa produção construtivista, no
contexto da Revolução Russa, irá influenciar desde a
Bauhaus até os estudantes franceses em 1968. Do
mesmo modo, o Suprematismo irá influenciar
diretamente os estudantes franceses da Escola de
Belas Artes, pois há uma inspiração estética mesmo
na espontaneidade da criação e na rapidez e volume
das obras produzidas:
Os cartazes são “espontâneos”, como
diz a inscrição “Ici on spontanne”, mas
não nasceram do acaso. São
marcados pelas pesquisas gráficas
dos “suprematistas” russos que
apoiaram a Revolução dos Sovietes
(Malevitch, Tatlin, Lebiediev). A Escola
de Belas Artes não ignorou a
exposição de 1967 consagrada a
estes artistas. (MATOS, 1981, p. 65)

Segundo Maiakovski - artista com o qual surge
o movimento Suprematista -, “sem forma
revolucionária não há arte revolucionária”. O que vale
dizer que, além de se pensar numa relação entre arte
e política do ponto de vista da representação da
política, deve-se pensar em “uma relação peculiar
entre arte e política nos quais a escolha de temas e
de representações está submetida a um exame
radical da forma, dos suportes materiais e dos
procedimentos
e
processos
criativos.”
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(NAPOLITANO, 2011, p. 43). Maiakovski, inclusive, é
responsável por um terço dos trabalhos realizados
pela ROSTA (Agência Telegráfica Russa), onde se
produziam imensos estênceis tanto por profissionais
como por trabalhadores leigos, com a finalidade de
promover, dar visibilidade e educar as pessoas para
os ideais revolucionários bolcheviques, como um
exemplo bem conhecido de agitprop (tipo de trabalho
e arte que, partindo do marxismo-leninismo,
procurava divulgar as ideias da Revolução na década
de 1920 através do Departamento de Agitação e
Propaganda na extinta URSS).
Para
Malevich,
também
criador
do
Suprematismo, “o quadro não é um objeto, e sim um
instrumento mental, uma estrutura, um signo, que
define a existência como equação absoluta entre o
mundo interior e o exterior” (ARGAN, 2010, p. 325),
configurando assim uma “supremacia do sentimento
ou da percepção puros na arte criativa”, conforme a
definição de Malevich em O Manifesto do
Suprematismo (1915)
Na composição “Avião voando”, Malevich usa
tom neutro – o branco de fundo, e uma paleta
reduzida com cores primárias e preto. O fundo branco
dá ênfase à imagem e o modo como essas formas
simples de retângulos se posicionam, evocam fluidez,
como se estivessem desafiando a gravidade. Os
“fundos neutros eram comuns nas primeiras obras de
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arte, como na pintura em paredes, e voltaram a se
tornar populares na arte moderna do século XX.”
(FARTHING, 2011, p. 493)
A utilização de cores primárias, acrescidas de
preto, branco e cinza, foi utilizada também pelo grupo
De Stijl (O Estilo) formado em 1917 na Holanda, que
editava uma revista na qual participavam Theo van
Doesburg (1883-1931) e Piet Mondrian (1872-1944).
Nela, os artistas expressavam suas ideias de uma
arte que “incorporava ideias dos escritos socialistas
filosóficos e utópicos e da tendência contemporânea
de uma pintura não representativa.” (FARTHING,
2011, p.406). Tinham o desejo de tornar a arte
cotidiana, mas parece que suas aproximações eram
mais relativas à forma: “Apesar de algumas
divergências, seu programa não difere muito do da
Bauhaus, com a qual manteve relações; nem, exceto
pelo postulado revolucionário, do de Malevich e da
vanguarda soviética.” (ARGAN, 2010, p. 412). Será
inclusive Theo van Doesburg quem irá dar uma
palestra na Bauhaus influenciando a mudança de
uma produção artesanal para um design mais
industrial.
Tatlin – outra influência para os estudantes
franceses do Atelier vinda das vanguardas russas –
dirá que a arte
visa a uma intervenção a uma situação
de fato. É um programa preciso de
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ação política. […] A arte deve ter uma
função precisa no desenvolvimento da
revolução: a excitação revolucionária
potencializa as faculdades inventivas,
as faculdades inventivas conferem um
sentido criativo à revolução. […] A
arte, que não pode mais ser
representativa, pois não há mais
valores
institucionalizados
para
representar,
será
informativa,
visualizará instante por instante a
história em ação, estabelecerá um
circuito de comunicação intencional
entre os membros da comunidade. É
uma intuição profética, que será
retomada apenas muitos anos depois;
mas já não no quadro de uma
revolução em andamento, e sim no de
uma sociedade neocapitalista ou de
consumo. (ARGAN, 2010, p.326-329).

Ou seja, para Tatlin, em seu “Monumento à
Terceira Internacional”, é fundamental unir a arte ao
trabalho, viabilizá-la e colocá-la a serviço da
Revolução.
O fim do Construtivismo se dá com a chegada
de Stalin e a implantação de uma nova política
artística com seu projeto de Realismo Socialismo, em
1932.
Tipografia e Categorias

Os cartazes elaborados somente com
tipografia, ou com predominância tipográfica, exigem
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uma análise diferente. Mesmo porque a preocupação
estética nessa categoria difere muito em relação
àquelas que possuem imagens. Assim sendo, esta
análise leva em consideração exclusivamente
aspectos
técnicos
envolvendo
tipografia,
diagramação do conteúdo no campo e iconologia.
Podemos estabelecer uma divisão entre sete
categorias. No entanto, em comum, essas categorias
compartilham a ausência de grande atenção estética,
ou qualquer maior refinamento. Considerando o todo,
fica clara a necessidade de transmitir uma mensagem
de rápida apreensão, sem questionamentos, ou seja,
funcional. Os recursos gráficos disponíveis aos
autores e a necessidade de ser o mais rápido possível
tentando acompanhar a velocidade vertiginosa dos
acontecimentos, podem ser justificativas para o baixo
efeito estético alcançado.
As sete categorias são:
•
•
•
•
•
•
•

Cartazes figurativos ou pictográficos;
Cartazes associativos;
Tipografia bastão;
Cartazes de desprendimento estético;
Tipografia com hastes arredondadas;
Tipografia mista;
Jornais/comunicados.

A seguir, analisaremos cada um dos sete grupos
individualmente.
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Cartazes figurativos ou pictográficos

Figurativos ou pictográficos são os cartazes
que apresentam algum tipo de ilustração para dar
força
ao
conteúdo.
Caracterizam-se
pela
predominância de figuras com traços fortes,
chapados, monocromáticos, reforçando o contexto. A
tipografia é aglutinada devido a curta entrelinha,
transmitindo
uma
sensação
de
opressão,
sufocamento. Ainda que o peso das fontes varie do
tipo condensado grosso (condensed thick) ao tipo
espaçado fino (light extended), a sensação citada,
transmitida pela entrelinha, predomina.
Cartazes associativos

Os cartazes associativos relacionam a
comunicação com marcas, que recebem destaque
em relação à comunicação. Pode-se interpretar a
pretensão de aguçar a curiosidade por meio do
sentimento inspirado por estas marcas naquele
contexto histórico, de modo que a mensagem,
sempre diretiva, possa ser absorvida valendo-se da
emoção e, consequentemente, sua ação pretendida
seja executada. Abaixo temos cartazes de greves de
funcionários da Renault, Kodak e Citroen.
Tipografia bastão

Conjunto de cartazes com três características
em comum: tipografia do tipo bastão, com uso
predominante para comunicação reconhecível a
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longa distância, funcional; entrelinha reduzida, já
referida como capaz de transmitir sensação de
opressão. Exceções para os cartazes “Flins pas flics”,
“Le contingent ne sera pas briseur de greve”, “Tenez
bon camarades tous unis jusqu’a la victoire” e
“Travailleurs actifs et chomeurs tous unis” onde a
intenção parece ser a de preenchimento total do
campo.
Cartazes de desprendimento estético

Cartazes de desprendimento estético são
feitos com pouca preocupação na transmissão de
uma mensagem limpa, atraente e apreensiva. Utilizase de tipografia diversa, sobretudo do tipo fantasia, o
que contribui ainda mais para a baixa apreensão da
mensagem. No entanto, o choque visual ainda se
mantém. Segundo o artista gráfico Savignac (apud
MOLES, 2011, p. 195), não há problema no cartaz ser
feio, ele tem esse direito: “O cartaz, diz ele ainda, é
um escândalo visual.” (MOLES, 2011, p. 195).
Tipografia com hastes arredondadas

Os cartazes com hastes arredondadas são
similares aos de tipografia bastão, exceto por
transmitirem uma sensação menos agressiva, ainda
que isso vá de encontro a outros elementos utilizados,
como fundos chapados e o próprio método de
impressão, pouco conhecido por seu refinamento em
detalhes. Mensagens claras, diretivas e curta
entrelinhagem também se repetem aqui.
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Tipografia mista

Cartazes com tipografia mista caracterizam-se
pela variação da tipografia em tipos arredondados,
serifados, bastão, fantasia e manuscrito e há sempre
um risco de diminuir a apreensão da comunicação
quando se utilizam tipografias diferentes ou famílias
tipográficas diferentes numa mesma composição. Em
alguns casos, contudo, este recurso foi bem
explorado, como em “Solidarité effective étudiants
travailleurs” e mal utilizado como em “Belleville”.
Jornais/Comunicados
Jornais e Comunicados seguem a mesma
tendência observada anteriormente: entrelinha
reduzida e ilustrações chapadas de alto impacto,
como no “Journal Mural”.
A Jig Beyond the Grave (El Jarabe em Ultratumba). Cartaz, Preto.
José Guadalupe Posada, 1888.

Fonte: MoMA Online, Nova York, EUA.
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Usines, Universites, Union. Cartaz, Roxo. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
L’art au service du peuple. Cartaz, Vermelho 52x56 cm. Atelier
Populaire, 1968.

Fonte: Expomai1968. Flickr. Online.
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Atelier Populaire. Fotografia, p/b. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
Lado externo do Atelier. Fotografia, p/b. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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La Police s’affiche [...]. Cartaz, Vermelho. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
Atelier Populaire. Fotografia, p/b. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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Atelier Populaire. Fotografia, p/b. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
Atelier Populaire. Fotografia, p/b. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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Avião Voando, 1915. Kasimir Malevich. Óleo sobre tela, 58x49 cm.

Fonte: MoMA Online, Nova York, EUA.
Figurativo 3 - Cartaz, Marrom. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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Associativo greve Renault. Cartaz, Preto. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
Bastão 9 - Cartaz, Preto. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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Bastão 12 - Cartaz, Preto. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).

Desprendimento 1 - Cartaz, Preto. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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Hastes arredondadas 3 - Cartaz, Vermelho. Atelier Populaire,
1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).

Mista 2 - Cartaz, Preto. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Andréa de Fátima Cabral de Souza

RESUMO
O presente trabalho tem identificar a “Importância do
brincar na Educação Infantil e as possíveis contribuições do uso
dos jogos, brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento
cognitivo, físico e criativo da criança na construção do
conhecimento, durante o período que permanece na escola. O
brincar sem motivação tem feito parte da rotina vivida pelas
crianças na educação infantil. Considerando o brincar estímulo
ao desenvolvimento da criatividade, cabe ao educador promover
e envolver as crianças em atividades dentro destes contextos de
uma forma livre e espontânea, sem obrigações tornando a
brincadeira prazerosa.
Piaget e Vygotsky confirmam através de suas teorias a
importância do brincar para educação da criança, para eles as
atividades lúdicas exercem um papel fundamental para o
desenvolvimento, representando um momento que necessita ser
valorizado nas atividades infantis. Entretanto as brincadeiras são
estímulos capazes de contribuir no processo de Ensino
Aprendizagem das crianças, favorecendo a autoestima e a
assimilação de determinados valores, onde a criança consegue
se expressar livremente.
PALAVRAS – CHAVES: Brincar,
Desenvolvimento e Criatividade.

Educação

Infantil.
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ABSTRACT
The present work identifies the “Importance of playing in
Early Childhood Education and the possible contributions of the
use of games, toys and games in the cognitive, physical and
creative development of the child in the construction of
knowledge, during the period they stay in school. Playing without
motivation is part of the routine experienced by children in early
childhood education. Play or play with the stimulus to the
development of creativity, learn to promote and involve as
children in activities within the contexts in a free and spontaneous
way, without using fun games.
Piaget and Vygosty confirm through their theories the
importance of playing for the education of the child, for them as
playful activities exercised in a fundamental role for development,
showing a time when the value is used in children's activities.
However, earrings are stimulated capable of contributing to the
children's learning teaching process, favoring an automatic
estimate and the assimilation of selected values, where the child
is able to get rid of freely.
KEYWORDS: Play, Early Childhood Education. Development
and Creat

INTRODUÇÃO
A brincadeira faz parte da vida da criança e é
importante que esteja presente na escola desde a
educação infantil, para que a criança possa se
expressar
através
das
atividades
lúdicas.
Consideramos lúdicos os jogos livres e os
brinquedos, as brincadeiras, atividades aplicadas de
forma livre e que despertem a espontaneidade da
criança. Essa visão nem sempre foi considerada
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importante no aprendizado. A criança era vista como
ser inocente, uma tabua rasa sem nada a acrescentar
a sociedade. Cabe ao educador despertar o interesse
da criança sem imposições e obrigações, tornando a
brincadeira prazerosa e não cansativa. Logo, o
educador participará dessas atividades lúdicas por
ser essencial a presença do adulto nesse
aprendizado social.
A finalidade desta pesquisa é identificar a
Importância do brincar na Educação Infantil e as
possíveis contribuições do uso dos jogos, brinquedos
e brincadeiras no desenvolvimento da criatividade da
criança e na contribuição do conhecimento. A
brinquedoteca é um espaço desenvolvido para que a
criança possa brincar de forma livre e natural, onde
elas se expressam sem que o adulto fique intervindo
a todo o momento. No ambiente da brinquedoteca
também é possível que a criança brinque com jogos
simbólicos possibilitam a aprendizagem e o
desenvolvimento de várias habilidades da criança, já
que
a mesma através de sua imaginação e
criatividade já está apta á simbolização.
Piaget e Vygostky confirmam através de suas
teorias a Importância do lúdico para educação da
criança. Dessa forma, este trabalho parte do seguinte
questionamento: O lúdico estimula a criatividade da
criança? Ao aplicar na educação infantil as atividades
lúdicas, os educadores fazem mais para entreter a
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criança e não valorizam a importância desse
momento no desenvolvimento do educando.
No brincar livre e espontâneo a criança cria,
imagina, imita, se transporta para seu próprio mundo.
Entretanto, nos deparamos diariamente com a
realidade vivida nas Instituições de Educação Infantil,
quanto ás praticas das brincadeiras nas Propostas
docentes, aonde os profissionais conscientes das
necessidades e características peculiares das
crianças fazem das atividades lúdicas puramente
formas de entretenimento, referimos ao “brincar por
brincar”,
sem
nenhuma
contribuição
ou
comprometimento no desenvolvimento infantil. Por
isso, propomos a escola e ao educador refletir sobre
a “Importância do Brincar e se as atividades lúdicas
desenvolvidas têm estimulado a Criatividade da
criança de uma forma livre e espontânea, mas sempre
sob um olhar especial e orientador.
DEFINIÇÕES E ESTUDOS SOBRE O BRINCAR
O brincar está presente desde o início da vida
humana. É algo que vem sendo, estudado por
diversos autores, é importante lembrar que o brincar
está inteiramente ligado com o lúdico ambos
caminham juntos e se encontram ao longo da história
da humanidade. “A fonte da atividade lúdica é a
mesma da ação criadora, que reside, sempre na
inadaptação, fonte de necessidades, anseios e
desejo” (VYGOTSHY,1933)
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Lúdico: Vem de ludus, que significa jogo,
divertimento, recreação e deu origem ás palavras
aludir, ludibriar, eludir, pelúdio, etc. Mas originalmente
refere-se ao brincar não verbal á ação propriamente
dita.
Brincar: Etimologicamente é “brinco +ar”
brincar vem do alemão “blinker, cintiliar” cujo sentido
teria passado do agitar-se. Springem, por sua vez é
pular, saltar, divertimento, jogo de criança.
Ou seja, se relacionam dando sentido no
desenvolvimento infantil, trabalhando a ludicidade
através do brincar para alcançar resultados
almejados. “O brincar, assim, como a arte, o
movimento, a expressão plástica, verbal e musical é
uma das linguagens expressivas do ser humano.
((FRIEDMANN,1998)
O brincar desperta alguns conceitos
importantes como desenvolvimento da linguagem,
afetivo, físico – motor e moral esse conjunto é de
extremo significado para a vida adulta do indivíduo
este que está inserido em uma sociedade que por sua
vez sofre alterações no decorrer de cada década.
Há também brincadeiras tradicionais que
fazem parte da cultura e que são mantidas de geração
em geração, mas que passaram por algumas
mudanças em meados do séc. XV. Existem algumas
razões significativas para tais mudanças: fatores do
tipo redução do espaço físico, influência da
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propaganda e da mídia e expansão de indústrias que
passaram a oferecer brinquedos que atraem a
atenção das crianças, mas diminuem a interação
social em todos os aspectos. E, desta forma,
desprezando a ludicidade que deveria estar presente.
Segundo o livro “ O brincar e suas teorias” a
autora Tizuko Kishimoto ressalta que a ludicidade
passa por mudanças significativas, pois a criança que
brinca desenvolve a criatividade e habilidades de
aprendizagem, esta cultura lúdica trabalhar
diretamente no psicológico da criança trazendo
aspectos que poderiam estar ocultos. A mesma sofre
variações por diversos aspectos, ou seja, ela muda de
acordo com o meio em que vivem de acordo com o
seu gênero, sua idade, até mesmo cidade, por esses
motivos podem entender que a cultura lúdica antes de
tudo é procedimental e esquemáticas que podem
iniciar a brincar, com o contexto sempre voltado em
sua interpretação já que esse brincar produz
basicamente uma realidade diferente daquela da vida
cotidiana.
Segundo o autor Gilles Brougere “Brincadeiras
do tipo mamãe e filhinha as crianças dispõem de
esquemas que se baseiam na observação complexa
da realidade social”. Hábitos de jogos e suportes de
materiais disponíveis, ou seja, o brincar trabalha
diretamente o lúdico, imitando a realidade,
reproduzindo de maneira indireta a ficção com algum
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personagem na qual mais se identifica como os
heróis, fadas e outros personagens dos desenhos
animados infantis. Essa produção segue a linha de
pensamento de Kishimoto, a atualidade está ligada
diretamente com a cultura lúdica, e da mesma
maneira que está vinculada com o lúdico
contemporânea que traz o lúdico através de
brinquedos e brincadeiras mais antigas como a
boneca e o esconde-esconde que são antigos porém,
presentes nos dias atuais, ainda assim, por que os
mesmos sofreram uma evolução é a cada dia surgem
novos e diferentes modelos de brinquedos e
brincadeiras.
O lúdico não é algo transferido para as
crianças, mas sim um processo de construção
exercido pelas mesmas construções que serão
significativas no desenvolvimento global da criança.
Segundo o livro o “ Brincar e suas teorias” diz que as
proibições dos pais, dos mestres, o espaço colocado
á disposição da escola, na cidade em casa, vão pesar
sobre a experiência lúdica”. Com isso podemos
entender que de acordo com o meio, cultura e
interação social o modo de brincar será modificado,
pois como falamos anteriormente ao brincar a criança
interpreta tudo que está que em seu redor.
O brincar está ligado diretamente com lúdico,
brincadeiras são ações de desenvolvimentos e
aprendizagens, quando a criança brinca tem a
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liberdade de se expressar, contextos internos e
externos, o papel da brincadeira é servir como
ferramenta de desenvolvimento.
De acordo com Froebel (1912, pg,54-55):“
Brincar é a fase mais importante da infância do
desenvolvimento humano neste por ser a auto ativa
representação do interno a representação de
necessidades e impulsos internos”
O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A criança se desenvolve brincando e expressa
suas emoções e sentimentos ao brincar está livre
para pensar, sonhar, criar e organizar seus
pensamentos e a maneira que vê o mundo, Adriana
Friedmann enfatiza que:
“É fundamental tomar consciência
de que a atividade lúdica infantil
fornece informações elementares
a respeito da criança e suas
emoções,
a maneira como
interagem com seus colegas, seu
desempenho físico – motor, seu
estágio de desenvolvimento seu
nível linguístico, sua formação
moral”
(ADRIANA FRIEDMANN,2006).

Dessa forma, a criança brinca diante da
realidade que está inserida e através desta, podemos
realizar uma interpretação analisando e dando mais
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atenção para suas decepções e alegrias podendo
compreender seu estado emocional e físico.
Devemos ter a atividade lúdica como meio
educacional como ferramenta de desenvolvimento
para uma formação do ser humano
“Formar homens e mulheres
sensível
criativos,
inventivos
descobridores, espíritos capazes
de criticar e distinguir entre o que
está provado e o que não está
deve ser o principal objetivo da
educação.
Para
ajudar
os
indivíduos a atingir níveis mais
elevados do desenvolvimento
afetivo e cognitivo deve-se
encorajar a auto – autonomia e o
pensamento crítico independente”
(ADRIANA FRIEDMANN, pg.582006)

Desenvolvimento da linguagem
A linguagem é representação verbal é a
habilidade básica no processo de desenvolvimento do
indivíduo, sendo, assim está diretamente interligada
com a representação simbólica e a atividade lúdica
facilita o seu desenvolvimento
Desenvolvimento afetivo
Através do desenvolvimento afetivo a criança
constrói a identidade, a autoestima, a personalidade,
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a afetividade e
faz parte da construção do
conhecimento, sendo, o lúdico trabalha emoções do
indivíduo, através do brincar ela expressa suas
emoções e resolve seus conflitos emocionais.
Desenvolvimento físico-motor
A psicomotricidade é a necessidade da criança
de expandir seus movimentos, ampliando a
coordenação motora grossa e fina, dessa forma o
brincar é de extrema importância no desenvolvimento
motor.
Desenvolvimento moral
O desenvolvimento moral é interior a criança
constrói por si só sem manipulações, é uma ação
voluntária. A criança observa a tira proveitos positivos
e negativos de uma relação recíproca de confiança
com o adulto ou com outras crianças, essa é a base
do desenvolvimento da autonomia e a mesma pode
ser obtida do ato de brincar.
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
“O lúdico é algo fundamental na educação
infantil, pois favorece a imaginação, a confiança e a
curiosidade
da
criança,
proporcionando
a
socialização, o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento, da criatividade e da concentração
(SANTA MARLI, 2001)
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Marli deixa claro que através o lúdico é
possível desenvolver diversas habilidades das
crianças e a Educação não é diferente, já que se o
educador souber proporcionar e direcionar as
brincadeiras de modo que o interesse da criança
permaneça no jogo ou na atividade proposta, o
educador conseguirá trabalhar as habilidades dos
seus alunos, e assim, estarão contribuindo para
formação individual da criança.
Vygotsky ressalta que “brincar é coisa séria,
pois brincando a criança representa aquilo que não é,
mas gostaria de ser” , isto é um constante faz de
conta, já que muitas vezes as crianças imitam seus
pais em suas brincadeiras, pois eles são o referencial
para elas, e é como eles que elas gostariam ser.
As atividades lúdicas fornecem informações
importantes a respeito das crianças como por
exemplo, seu desempenho físico – motor, estágios de
desenvolvimento, formação oral entre outras. E é
através destas atividades que o educador analisa a
criança para assim, poder fazer as intervenções
necessárias. É importante que a criança tenha tempo
para brincar, seja na escola, em casa, pois a cada
interação a criança vai se desenvolvendo e
aprendendo.
ESPAÇO LÚDICO
A criança aprende brincando e brincando ela é
feliz. Ao brincar a criança transmiti o que sente,
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consegue ser ela mesma, principalmente quando o
ambiente favorece seu aprendizado de uma maneira
livre e espontânea, deixando-a vontade para através
dos brinquedos poderem expressar seus desejos,
sentimentos e criatividade. O brincar é fundamental
para a formação íntegra e é na Educação Infantil onde
a criança desde sua tenra infância começa a
desenvolver suas habilidades.
Visando, a formação global da criança, surge á
preocupação com o espaço onde são desenvolvidas
essas brincadeiras e de que forma elas são
transmitidas no ensino-aprendizado. Um dos
percussores desta teoria foi o filósofo Froebel que
justifica o uso dos brinquedos e brincadeiras para
educar crianças na pré-escola, seguidas de
orientações para o seu desenvolvimento. Na
educação infantil o educador deverá pôr a disposição
o brincar como atividade livre e espontânea,
responsável pelo desenvolvimento físico, moral,
cognitivo e a dádiva dos brinquedos como objetos que
contribuem nas atividades infantis.
“Sua teoria metafísica pressupõem
que
o
brincar
permite
o
estabelecimento de relações entre
os objetos do mundo cultural e a
natureza, unificados pelo mundo
espiritual, apesar de paradgma
metafísico, foi responsável pelo
introdução de brinquedos e
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brincadeiras no jardim da infância”(
KISHIMOTO,pg.27 )

Contemplando está visão o brincar assumiu
características próprias voltadas para atender as
crianças e as famílias em suas interações e
particularidades. Dentro do contexto citado, a
brinquedoteca é um espaço onde acontece uma
interação
educacional,
exigindo
profissionais
capacitados “ brinquedistas” preocupados com o
contentamento e desenvolvimento afetivo,social e
intelectual das crianças. Provocando reflexões e
despertando infantil, valorizando as atividades
lúdicas, respeitando as necessidades afetivas das
crianças, diminuindo a opressão dos sistemas
educacionais extremamente rígidos, que sufoca o
potencial criador da criança.
Como consequência deste fato, podemos
afirmar que a brinquedoteca é um agente de
mudanças do ponto de vista educacional. “A
valorização do brinquedo criou a brinquedoteca como
instituição que empresta e oferece novos espaços de
exploração lúdica” ( KISHIMOTO pg.34)
Atualmente, na educação infantil os
educadores tem buscado sair da rotina, pouco
estimulante e estão criando oportunidade para que as
crianças se preparem ludicamente para descobrir o
saber, se espalhando na finalidade
a qual a
brinquedoteca foi criada. Segundo, Nylse Helena da
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Silva Cunha Pedagoga, Presidente da Associação
Brasileira de Brinquedotecas (2002, pg.14) os
objetivos são:
•
Proporcionar um espaço onde a criança
possa brincar sossegada, sem cobranças e sem
sentir que está atrapalhando ou perdendo tempo;
•

Estimular a operatividade das crianças

•
Estimular o desenvolvimento de uma
vida interior rica e da capacidade de concentrar
atenção;
•

Favorecer o equilíbrio emocional;

•
Dar
potencialidade;
•
maior de
descobertas

oportunidade

á

expansão

de

Proporcionar acesso a um número
brinquedos, de experiências e de

•
Desenvolver
a
inteligência e o convívio social;

criatividade,

a

•
Dar oportunidade para que a aprenda a
jogar e a participar;
•

Incentivar a valorização do brinquedo
como atividade geradora de desenvolvimento
intelectual, emocional e social;
•
Enriquecer o relacionamento entre as
crianças e suas famílias;
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•
Valorizar os sentimentos afetivos e
cultivar a sensibilidade.
Por ser um ambiente supostamente mágico, as
crianças brincam prazerosamente com os jogos e
brinquedos distribuídos de forma a chamar á atenção
para á realidade vivida pela criança. Podendo ser
instalada num bairro, numa escola, universidade,
clínica ou num hospital.
A brinquedoteca favorece o cultivo da
sensibilidade e da criatividade da criança,
enriquecendo sua formação íntegra, sendo,
representante de si mesma em seu próprio mundo e
criação. Portanto, a brinquedoteca como fonte de
educação e lazer estimula a criatividade da criança.
Neste sentido, nos próximos capítulos faremos
algumas reflexões sobre o ato de brincar e estimular
da criatividade.
CONCEITO DE CRIATIVIDADE
Primeiramente iremos esclarecer com base
nos estudiosos o Conceito de Criatividade. Defini-lo
mostra nos um grande desafio, já que o assunto vaga
em um universo de diferentes pontos de vista. Então,
surge o questionamento, o lúdico estimula a
criatividade da criança? Procuraremos responder
com exatidão a está questão, definindo a criatividade
com a visão de especialista no assunto.“ Se definir é
rodear um campo de ideias com uma cerca de
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palavras, definir criatividade é como tentar reter um
mar de ideias em um continente de palavras. (LA
TORRE 2008 ).
No passado o processo criativo era um dom
outorgado por poucas pessoas, uma consequências
da inteligência superdotada (os Gênios). Hoje, existe
uma conscientização do potencial criador, que supera
a dimensão de gênio e espalha como habilidade do
ser humano. “Todo ser humano apresenta certo grau
de habilidades criativas e que estas habilidades,
podem ser desenvolvidas e aprimorando através da
prática e do treino. (ALENCAR -1886, pg.12)
Portanto, a criatividade está integrada ao ser
humano, sua cultura e meio que está
inserida,
dependendo de atividades estimuladoras para seu
desenvolvimento, logo, o lúdico a criatividade da
criança não sendo, necessário ser um exuberante
inventor.
CONCEPÇÕES DE CRIATIVIDADE
Prosseguindo no conceito de criatividade,
introduzimos algumas reflexões
(clássicas e atuais), citadas por estudiosos que
expões diferentes pontos de vista referente á
criatividade.
•
Dudek,S.(apud
Torre,1993)
“
A
criatividade nas crianças definida como abertura e
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espontaneidade parece ser mais uma atitude ou traço
da personalidade do que uma aptidão.”
•
Frommm, E. (apud Torre, 1982b) “ A
criatividade não é uma qualidade da qual estejam
dotados particularmente os artistas e outros
indivíduos, mas sim uma atitude que cada pessoa
pode possuir”.
•
Gervilla, A. (1986) “A criatividade é a
capacidade para gerar algo novo, seja um produto,
uma técnica, um modo de enfocar á realidade.
•
Osborn, A. (1971) “Aptidão para
representar, prever e produzir ideias. Conversão de
elementos conhecidos em algo novo, graças a uma
imaginação poderosa.”
•
Sillam Y,M.(1973) “A disposição para
criar existe em estado potencial em todo indivíduo e
em todas as idades.”
•
Stein,M.I.(1967) “A criatividade é aquele
processo que tem como resultado uma obra pessoal,
aceita como útil ou satisfatória por um grupo social em
um determinado momento.
EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CRIATIVIDADE
Ao descrevermos sobre educação, sociedade
e criatividade é necessário decorrermos as mudanças
ocorridas no decorrer doa anos, relacionando-os
como complemento um do outro. Desfazendo as
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correntes do passado de uma educação arcaica,
onde as crianças, não tinham o direito de expressão,
demonstrar seus anseios e necessidades, um
expectador de um educador autoritário e sem afeição,
envolvido em um contexto que favorecia a
decodificação, gerando medo e insegurança tirando o
direito de ser criança.
Uma educação apoiada ora autorizada pelas
famílias e comunidade da época, o educador assumia
o papel dos pais, podendo punir com rigidez a criança
“dita indisciplinada”, sem atenção, inquieta, crianças
acuadas dentro de seu mundo infantil. “Sem a
curiosidade que me move, que me inquieta, que me
insere na busca, não aprendo nem ensino” (PAULO
FREIRE)
O sistema educacional do passado deixou de
formar indivíduos criativos, enfraquecendo a
capacidade de expressão, devido á repreensão
estabelecida em sala de aula. Hoje, temos adultos
frustrados tentando superar algum trauma infantil.
Anderson (1959, p.xii), captou com realismo este fato,
atribuindo perda da criatividade dos adultos a
educação quase inexistentes.
A inexistência da criatividade no adulto vem de
uma formação arcaica, onde a prática de conteúdos
prevalecia e as brincadeiras descartadas a interação,
socialização era simplesmente negligenciada, visava
o individual. Porém, o sistema aliado no tocante ao
Andréa de Fátima Cabral de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

81

desenvolvimento intelectual, corresponde a fatos
históricos, culturais, sociais, a criança era vista como
adulto em miniatura e a criatividade era um dom
outorgado a um reduzido grupo de pessoas.
As práticas e os métodos atravessam os
tempos, trazendo novas perspectivas para educação,
caracterizando o presente e abrindo possibilidades
para o futuro. Os mestres da educação como Froebel
foi o primeiro educador a se preocupar com a
educação das crianças, foi idealizador do jardim da
infância e da inclusão da pré escola na educação
básica, seguindo das teorias de Jean Piaget e
Vygotsky, mostrando uma construtiva onde a
formação da criança passa ser integral, respeitandoa como ser em construção, inacabado, munida de
sentimentos e vontades.
A reestruturação da
educação tem sido iminente com base na Lei de
Diretrizes e Bases
“A educação infantil tem como
finalidade na educação básica o
desenvolvimento
integral
da
criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológicos,
intelectual
e
social
complementando a ação da família
e da comunidade. LDB-9394/96
(artigo-29)

Atualmente nos deparamos com uma
sociedade “presente” na vida escolar das crianças,
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conscientes de seus direitos e deveres, rejeitando
uma educação rígida com uma ideologia de ensinar a
decodificação, que consiste no repetir, copiar, recitar,
ao invés de dar liberdade á criança de criar, recriar,
construir a partir de sua realidade. O sistema
educacional hoje, visa á necessidade da sociedade,
desenvolvendo seu projeto pedagógico envolvendo-a
na dinâmica no âmbito escolar, reconhecendo o valor
dessa reforma a sociedade torna-se participativa,
atuando de forma a acrescentar benefícios no
desenvolvimento expressivo e espontâneo da
criança, que carrega consigo um contexto histórico
social, cultural, trazidas do meio em que vive para o
âmbito escolar.
Segundo La Torre (2008,pg.22) “A
sociedade cobra do sistema e dos
agentes educativos que essa
potencialidade criativa tão rica com
a qual todos os homens nasceram
seja estimulada e desenvolvida,
assim, como fazemos com a
memória e outras faculdades.”

Logo, a educação, a sociedade é a base para
o desenvolvimento da criatividade, dependendo
“delas” para o estímulo adequado da mesma forma
que não constranja, iniba o potencial criador da
criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O presente trabalho teve como objetivo a
importância do Lúdico na educação infantil, as
possíveis contribuições para o uso dos jogos,
brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento
criativo da criança.
Os estudos sobre o brincar levam-nos a uma
reflexão acerca do relevante papel que o educador
infantil tem a desempenhar. Neste conceito, ele será
o
principal
responsável
em
proporcionar
possibilidades e oportunidades para que a criança
brinque e, ao mesmo tempo, aprenda. E, para que
isso se dê, é necessário um contexto planejado e
equilibrado em meio á espontaneidade da criança.
Muitas escolas que possuem brinquedos, os
educadores simplesmente os deixam brincando
livremente, sendo que aquele espaço também pode
ser usado para
atividades lúdicas dirigidas,
proporcionando também momentos de aprendizagem
naquele ambiente onde os alunos ficam mais soltos.
Percebemos que tanto o brincar livre quando o
brincar dirigido contribui para o aprendizado, já que a
criança até mesmo em uma atividade livre está
aprendendo a criar, pois monta, encaixa, desencaixa,
etc. E é neste momento que o educador precisa estar
atento, prestar mais atenção no seu aluno, observar,
porque dentro da atividade livre o professor consegue
identificar a criança mais tímida, a líder, a que tem
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dificuldades de se socializar podendo assim, melhorar
o seu trabalho dentro de sala de aula.
A partir desta pesquisa vimos que a criança
aprende enquanto brinca. A brincadeira se faz
presente e acrescenta elementos indispensáveis ao
relacionamento com outras pessoas. Assim, a criança
estabelece a posicionarem-se frente a seus anseios,
alegrias e angústias.
Além da interação, as brincadeiras lúdicas são
fundamentais como mecanismos de desenvolvimento
da memória, linguagem e criatividade e, imbuído
nesta constatação, o grupo buscou definir que: a
criatividade implica na inteligência humana suscetível
a ser desenvolvida, jogando e brincando a criança é
estimulada a desenvolver-se cognitivamente,
realizando, por si só, pelas ações propostas pelo
educador.
Vygotsky e Piaget por meio de suas teorias nos
confirmam sobre a importância do brincar na
educação para eles as brincadeiras são pontos de
partida do brincar na educação infantil, para eles as
brincadeiras são pontos de partida para todas as
áreas do conhecimento. Brincando a criança trabalha
o social, o cognitivo e o afetivo criando assim,
autonomia e contribuindo para a construção de sua
identidade. Sendo, assim o brincar se torna
fundamental na educação Infantil já que o principal
objetivo é o desenvolvimento global da criança.
Andréa de Fátima Cabral de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

85

Conclui-se que os aspectos lúdicos voltados
para a criança são capazes de contribuir no processo
de ensino-aprendizagem, favorecendo a auto estima,
imaginação e criatividade do educando. Assim, a
educação infantil deve levar em consideração e
prestigiar os benefícios das atividades livres,
utilizando-se para atuar no desenvolvimento das
potencialidades infantis, utilizando da ferramenta que
a criança melhor sabe lidar, o brincar, porém o
educador deve estar sempre presente nos momentos
de brincadeira do educando, pois, não é só deixar as
crianças brincarem, é importante que em
determinados momentos, o professor direcione esta
brincadeira para que as crianças ampliem suas
capacidades citadas acima.
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O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
Angélica Maria Cirino

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil, educação pré-escolar
ou educação pré-primária consiste na educação
das crianças antes da sua entrada no ensino
obrigatório.
A partir da Constituição de 1988, do Estatuto
da Criança e do Adolescente em 1990 (ECA, Lei
Federal 8069/90) e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 1996, lei 9394/96 (BRASIL,
1996), a Educação Infantil foi colocada como a
primeira etapa da Educação Básica no Brasil,
abrangendo as crianças de 0 a 6 anos,
concedendo-lhes um olhar completo, perdendo seu
aspecto assistencialista e assumindo uma visão e
um caráter pedagógico.
Posteriormente, entrou-se em um período
de debate em torno da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), período que se
estendeu até meados da década de 90. Nesse
período, sem a aprovação da LDB, a lei maior, o
Ministério da Educação em conjunto com outros
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segmentos define uma política nacional para
educação infantil, propondo a criação de uma
Comissão Nacional de Educação Infantil (CNEI),
que a visão de formular e implementar políticas
na área, atuando de 1993 a 1996.
De acordo com os Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 1998), as
Artes Visuais na educação infantil ao longo da
história, eram entendidas como mero passa tempo,
não tinha importância, as professoras utilizavam as
artes visuais apenas para as crianças ficarem
ocupadas. As artes visuais envolvem: desenho,
pintura, colagem, gravura, escultura, fotografia,
desenho no computador, vídeo, cinema, televisão
e outros.
Com a lei nº 9394/96, revogam-se as
disposições anteriores e Arte é considerada
obrigatória na educação básica: “O ensino da arte
constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos”
(art. 26, § 2ª).
Os parâmetros curriculares orientam os
professores a trabalharem três eixos significativos
no ensino aprendizagem de arte, conforme
elaborou Ana Mae Barbosa, com sua abordagem
triangular: a produção artística dos alunos, a
apreciação dos trabalhos escolares e de artistas, e
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a contextualização dos objetos artísticos
considerados como objetos culturais das
sociedades que os contêm.
Em 2016, é alterada pela então Presidenta,
Dilma Rousseff, através da Lei 13.278/16, o
parágrafo 6º do artigo 26 da Lei 9394/96
acrescentando as artes visuais, a dança, o teatro,
a música, e constituindo como componente
curricular de que trata o §2º, do artigo 26, desta lei.)
De acordo com os Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 1998), as
Artes Visuais na educação infantil ao longo da
história, eram entendidas como mero passa tempo,
não tinha importância, as professoras utilizavam as
artes visuais apenas para as crianças ficarem
ocupadas. A criança sofre influência da cultura seja
por imagens de produções artísticas como: a TV,
livros revistas obras de artes e outros. Nesse
sentido as Artes Visuais devem ser aceitas como
uma linguagem que tem estrutura e característica
próprias cuja aprendizagem acontece por meio dos
seguintes aspectos de acordo com o RCNEI
(1998):
Fazer artístico-centrado na exploração,
expressão e comunicação de produção de
trabalhos de arte por meio de práticas artísticas,
propiciando o desenvolvimento de um percurso de
criação pessoal;
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Apreciação — percepção do sentido que o
objeto propõe, articulando o tanto aos elementos
da linguagem visual quanto aos materiais e
suportes utilizados, visando desenvolver, por meio
da observação e da fruição, a capacidade de
construção de sentido, reconhecimento, análise e
identificação de obras de arte e de seus
produtores;
Reflexão — considerada tanto no fazer artístico
como na apreciação, é um pensar sobre todos os
conteúdos do objeto artístico que se manifesta em
sala, compartilhando perguntas e afirmações que a
criança realiza instigada pelo professor e no
contato com suas próprias produções e as dos
artistas. (BRASIL.1998, p.89)
Segundo Barbosa (1991, p.28) “a arte deve
ser uma fonte de alegria e prazer para a criança
quando permite que a organizem seus
pensamentos e sentimentos presentes em suas
atividades criadoras”. A arte tem influência
importante
sobre
o
desenvolvimento
da
personalidade infantil e por isso a atividade
artística deve ser estimulada por meio dos sentidos
da imaginação e de atividades lúdicas que ampliem
as possibilidades cognitivas, afetivas, sociais e
criadoras da criança.
Dewey (2010, p. 506 sustenta que a arte é
“a mais direta e completa manifestação que existe
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da experiência como experiência”. Barbosa (1991)
comenta:
Arte não é apenas básica, mais
fundamental na educação de
um país que se desenvolve.
Arte não é enfeite, arte é
cognição, é profissão e é uma
forma diferente da palavra
interpretar o mundo, a realidade
o imaginário e é conteúdo.
Como
conteúdo,
arte
representa o melhor trabalho do
ser humano (BARBOSA, 1991,
p.4)

A arte é muito mais do que isso, arte tem a
função de favorecer a ação espontânea facilitar a
livre expressão e permitir a comunicação, ela
contribui para formação intelectual da criança
desenvolvendo conhecimentos e habilidades,
utilizando as mais diferentes linguagens para
expressar experiências, sensíveis. A arte na escola
não se preocupa em formar artista. Dewey escreve
que:
É comum nas crianças o desejo
de se expressarem pelo
desenho e pela cor. Se nos
limitarmos a deixá-las dar vazão
a esse instinto permitindo que
atue
sem
controle,
o
desenvolvimento da criança
Angélica Maria Cirino

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

92

será puramente ocasional. É
necessário, mediante crítica,
sugestões e perguntas, excitar
nela a consciência do que já fez
e
do
que
deve
fazer.
Suponhamos: uma criança
desenha uma árvore. Seu
desenho será típico de uma
criança: uma linha vertical e
retas horizontais de um e outro
lado. Levemos agora a criança
a observar as árvores para
compará-las com o desenho
feito e, assim, examinar
conscientemente seu trabalho.
Ela estará agora apta a
desenhar árvores observadas e
não convencionais, porque a
observação obriga ao trabalho
combinado da memória e da
imaginação,
produzindo
expressões gráficas de arvores
reais.
(DEWEY
apud
BARBOSA, 2002, p.79)

Para que a aprendizagem infantil ocorra
com sucesso temos que acreditar no potencial de
criação, imaginação e sensibilidade de cada
criança. Através da arte a criança se expressa, ao
fazer suas produções artísticas ela cria usando a
imaginação. No espaço escolar a criança deverá
ser incentivada a desenvolver variadas atividades
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como o desenhar, modelar, pintar, ora com
recursos da natureza, ora com sucatas ou papéis
preferencialmente coloridos.
Nessa perspectiva a criança constrói o
conhecimento a partir das interações com o meio
em que vive. A criança no seu desenvolvimento
estético e artístico reconhece o objeto
independente da presença física e imediata.
De acordo com Cunha (2002, p.170) no
desenvolvimento da linguagem gráfico-plástico o
professor espera que a criança faça produções
semelhantes ao real, mas ele esquece que a
constituição do vocabulário visual como as formas,
as linhas, as cores, o espaço, os pontos e volumes
se estruturam na medida em que a criança entra e
contato com os materiais e os instrumentos como:
buchas, pincéis, esponjas, rolhas, rolos e outros e
a criança vai deixando as suas marcas nos
diferentes suportes: no papel, na argila, nas
pedras, na madeira e vai formar assim a linguagem
visual da criança e criando o seu vocabulário
pictórico.
A relação que a criança estabelece com os
diferentes materiais se dá, no início, por meio da
exploração
sensorial.
As
representações
bidimensionais
e
construção
de
objetos
tridimensionais nascem do contato com novos
materiais, no fluir da imaginação e no contato com
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as obras de arte. Lowenfeld (1997, p. 34), “no
primeiro ano de vida a criança já é capaz de manter
ritmos e produzir seus primeiros traços gráficos
conhecidos como garatujas”. As garatujas infantis
são tão diferentes entre si como as crianças, umas
são firmes e ousadas com movimentos largos,
outras delicadas e tímidas. Entre os três e quatro
anos as crianças dão nome a sua garatuja
consegue relacionar suas imagens mentais com o
que desenham são as garatujas ordenadas.
A partir dos dois anos começa a traçar linhas
no papel assim que tem em mãos um lápis sentese feliz com esse movimento desordenado este
exercício é essencial, à medida que repetem os
traços a criança passa a sentir mais confiante. Para
a criança os traçados em um pedaço de papel
significam alegria, felicidade dessa forma
consegue aos poucos ter o domínio dos
movimentos.
As estruturas tridimensionais podem ser
desenvolvidas por meio da colagem, montagem e
justaposição de sucatas de embalagens diversas,
elementos da natureza, tecidos etc. O professor
deve oferecer às crianças sucatas que possam ser
empilhadas, encaixadas, justapostas para diversas
construções.
Nos desenhos a criança age, reflete, abstrai
sentidos de suas experiências, pois ela constrói
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significados sobre o que é e foi o desenho na sua
história.
À medida que a criança cresce desenvolve
o raciocínio crítico em relação ao seu trabalho e
proporciona intermináveis possibilidades de novas
experimentações.
É de fundamental importância possibilitar a
criança a percepção, manipulação e transformação
de diferentes materiais, e a troca de experiência
entre as crianças de forma espontânea, fazendo
com que o prazer pelo lúdico seja o gerador
processo de produção, compreendendo a arte
como linguagem que constrói objetivos plenos com
sentidos, valorizando e respeitando as criações
artísticas das crianças.
Assim, o trabalho com arte torna-se uma
possibilidade de auxiliar a criança em seu processo
de aprendizagem facilitando e motivando a
construção do conhecimento de forma produtiva,
criativa e prazerosa.
As Artes Visuais na Educação Infantil
apresentam
grandes
oportunidades
de
desenvolvimento na aprendizagem da criança, pois
permitem ampliar o conhecimento do mundo em
que está inserido, de suas habilidades e a
descoberta de suas potencialidades. Além disso
as Artes Visuais estão presentes no cotidiano das
crianças que se expressam, comunicam e
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demonstram seus sentimentos, pensamentos,
emoções por vários meios, dentre eles: linhas,
formas, rabiscar e desenhar no chão, na areia, em
muros, usando diversos materiais que são
encontrados por acaso pelas crianças. Neste tipo
de educação, as crianças são estimuladas através de atividades lúdicas e jogos - a exercitar
as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer
descobertas e a iniciar o processo de
alfabetização.
Para se começar um trabalho com artes
visuais é preciso que o educador instigue um olhar
voltado para as coisas do cotidiano da criança,
como: a casa onde mora, sua rua, seu colega, sua
família, a escola, fazer com que a criança passe a
observar o belo que está ao seu redor.
Nesse sentido, é necessário que o processo
de formação do docente tenha o objetivo de
ampliar os olhares e os conhecimentos específicos
do artista educador. Em sua formação se faz
necessário que o educador libere o seu lado infantil
ao mesmo tempo, estabeleça um olhar crítico e
positivo em torno das atividades desenvolvidas
pelas crianças sempre buscando um olhar reflexivo
diante dos rabiscos, desenhos e expressões. O
professor tem como objetivo desenvolver uma
educação em arte, que busque inserir o aluno
como ser ativo, dando oportunidades para
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conhecimentos, de forma diversificada, permitindo
a participação do aluno de forma integral onde ele
possa, analisar, interagir, planejar, executar e
refletir sobre seus trabalhos.
Precisa desenvolver a criatividade e fazer
uso da imaginação e da criatividade para que
revelem
como elas são em sua realidade,
mostrando fatos cotidiano e curioso que precisam
ser interpretados pelos educadores com cautela.
As aulas de artes podem, entre outras
coisas contemplar história da arte, mundial e
brasileira, de forma lúdica destacando os
conhecimentos mais abordados no plano de
estudo, seguindo de elementos de composição,
tornando a teoria uma prática acessível para os
alunos. O importante é essa capacidade de fazer,
avaliar e então refazer. É importante que o
educador conduza o aluno a ter a certeza de que
aquilo que se aprende em sala de aula, terá
significado na sua vida pessoal e profissional. É a
partir desta certeza que o aluno irá ter uma
experiência da beleza, no ambiente educacional e,
para que isto aconteça torna-se imprescindível a
ligação dos assuntos e dinâmicas com a vida
cotidiana do aluno.
A importância da arte no meio educacional
não corresponde simplesmente à sua inclusão na
matriz curricular no Ensino Fundamental, por que
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dessa maneira, será apenas mais uma disciplina a
compor a proposta da escola, mais uma disciplina
sem sentido. Trata-se de dar significado a todas as
disciplinas.
Utilizar a arte para dar sentido às demais
áreas do conhecimento é condição inovadora. Por
meio do desenho à criança desenvolve a
habilidade psíquica e motora para as aulas de
geometria. (Quando ela própria compreende o
sentido de um quadrado, um círculo, ela entende
facilmente a relevância destes nas aulas de
matemática.
O LUDICO NA ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização tem sido alvo de muitas
discussões no mundo atual, isto porque apesar do
reconhecimento desse direito cidadão e das muitas
medidas que vêm sendo tomadas para garanti-lo,
ainda existem elevados índices de evasão e
repetência escolar.
Ao ponderar a necessidade de uma postura
interdisciplinar para entender as causas do não
aprendizado da leitura e da escrita, acredita-se que
a alfabetização possa ser construída através de
atividades que permitam aos alunos comparar e
reformular
suas
hipóteses,
desenvolver
habilidades e interação social. Uma possibilidade
pode ser o uso de atividades lúdicas como um meio
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de superação das dificuldades de aprendizagem
que possam vir a produzir o fracasso escolar.
O lúdico hoje tem um papel importantíssimo
na alfabetização, pois através dele 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.
É preciso entender que o ensino atinge um
nível muito mais satisfatório quando desperta o
interesse nas crianças, mas em muitas das vezes
para conseguir isso o educador precisará encontrar
algo que vá além dos métodos tradicionais
utilizados, transformando a alfabetização em um
processo dinâmico e criativo através de jogos,
brinquedos, brincadeiras e músicas. O lúdico é
hoje o melhor aliado para o trabalho com
alfabetização, pois proporciona tanto para o
professor quanto para o aluno o prazer durante o
processo de aprendizagem e principalmente na
aquisição da escrita e linguagem durante essa
etapa.
Imaginem o quanto é enfadonho para uma
criança, dia após dia, ficar sentada em uma classe,
aprender que “b” com “a” é igual a “ba”. A criança
vem para a escola com toda energia e tem que ficar
quieta, sentada, como um adulto, disciplinado, que
não questiona e que apenas reproduz o que o
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professor dita. Esse é o aluno que a escola não
critica, deseja, mas esquece que, por trás dele,
está a criança cheia de energia, como afirma
Wajskop (1995, p. 11):
Reprimida na forma de aluno,
do qual se espera obediência,
silêncio,
passividade,
submissão a regras e rotinas muitas quais sem objetivos
claros -, encontra-se a criança,
curiosa ativa, ansiosa por novas
experiências
e
pelas
oportunidades de interagir com
outras crianças e com o
ambiente.

O lúdico é o meio facilitador da
alfabetização, pois a criança que tem uma infância
bem estruturada adquire segurança de si própria.
A alfabetização, com base nas atividades lúdicas,
é muito prazerosa, tanto para o professor como
para a criança.
As
atividades
lúdicas
tornam-se
significativas à medida que a criança se
desenvolve. Com livre manipulação de materiais,
ela passa a reconstruir e reinventar as coisas, o
que exige uma adaptação da criança. Essa
adaptação é possível a partir do momento em que
ela própria evolui internamente, transformando
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essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida
dela, em linguagem escrita, que é o abstrato.
Ao utilizar os jogos no processo de
alfabetização é possível alcançar inúmeras ações
que possibilitam uma aprendizagem eficaz, como
evidencia a pesquisa de Queiroz (2003). O jogo
pode-se
extremamente
interessante
como
instrumento pedagógico, pois incentiva a interação
e desperta o interesse pelo tema estudado, além
de fomentar o prazer e a curiosidade.
Com a divulgação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino
Fundamental na Área de Língua Portuguesa,
destacou-se, no âmbito da educação, uma grande
preocupação com a dificuldade de leitura e escrita
nas séries iniciais devido a um trabalho
inadequado com a alfabetização.
A linguagem passou a ser vista como um
elemento de comunicação e não de discriminação.
Assim, não é mais valorizada uma única linguagem
padrão ou culta como elemento de produção oral e
escrita. O universo linguístico dos alunos começou
a ser respeitado, já que seus conhecimentos e
expressões são anteriores ao ingresso na escola.
A utilização de jogos e textos variados
podem se tornar excelentes recursos para a
participação, integração e comunicação dos alunos
que, por certo, terão meios para compreender e
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expressar-se bem, inclusive na língua padrão,
após o domínio de diferentes linguagens e
instrumentos textuais. Nesse sentido, conforme
adverte Santos (2000, p. 37), o jogo na escola.
Crianças gostam de jogos e brinquedos e
surge a necessidade de educadores repensarem a
metodologia e os recursos utilizados em sala de
aula para que elas possam conhecer e desenvolver
o jogo como atividade pedagógica, visto que este
auxilia no desenvolvimento cognitivo e afetivo dos
alunos da educação infantil, além de ajudá-las na
construção de noções e conceitos e no
desenvolvimento de habilidades.
Neste processo é necessário lembrar 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 e mentais e sem
se sentir coagida pelo adulto, começa a ter
sentimentos de liberdade e satisfação pelo que faz,
dando, portanto, real valor e atenção às atividades
vivenciadas naquele instante. Nas pesquisas de
Pinto e Lima (2003, p. 5) verifica-se que:
A brincadeira e o jogo são as
melhores maneiras de a criança
comunicar-se
sendo
um
instrumento que ela possui para
relacionar-se
com
outras
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crianças.
É
através
das
atividades lúdicas que a criança
pode conviver com os diferentes
sentimentos que fazem parte da
sua realidade interior. Ela irá
aos poucos se conhecendo
melhor e aceitando a existência
dos outros, estabelecendo suas
relações sociais.

A utilização dos jogos educacionais em sala
de aula tornou-se, por muito tempo sem significado
e sem importância, chegando a ser desvalorizada
e desconsiderada como um recurso pedagógico
que favorece a aprendizagem. Nas salas da
educação infantil a linguagem é a verbal, sendo a
linguagem não verbal sem sentido. Considera-se
que a criança aprende enquanto escuta e repete.
No cotidiano, existe o canto de músicas rotineiras,
a contação de histórias e a brincadeira, estando
sempre a criança no mesmo grupo, com os amigos
que ela sempre costuma trabalhar e brincar.
ENDERLE (1987) observou bem essa
realidade do ambiente escolar na pré-escola ao
afirmar que:
A escola a que nos referimos
consiste, agora, nas atividades
intelectuais
e
recreativas
sistematicamente organizadas,
com
regras,
deveres
e
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exigências de hábitos que, não
eram, ou não deveriam ser
propriamente os objetivos da
pré-escola.
(ENDERLE,1987,p.89).

Ao destacar o jogo como instrumento
didático é possível constatar teoricamente
inúmeras considerações e nomeações a seu
respeito, onde se 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.
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Antropológico: a maneira como o jogo
reflete, em cada sociedade, os costumes e a
história da 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.
Segundo
Vygotski
(1994),
para
compreender a passagem de um estágio de
desenvolvimento da criança para outro, somente é
possível através das brincadeiras que ela realiza,
uma vez que o brincar emerge de uma
necessidade infantil.
O lúdico é de extrema importância para o
desenvolvimento do aluno, por ser uma
necessidade da criança se utilizar das brincadeiras
para vivenciar situações como, por exemplo, de
socialização, apropriação de valores e costumes,
portanto, situações não somente de prazer, mas
também conflituosas.
Porém o perfil das professoras é outro, o
que nos leva a concluir que não é necessário
apenas continuar insistindo na importância da
formação inicial, nem apenas investindo na
formação continuada desses profissionais, mas,
sobretudo, encontrar outro modelo de formação
inicial e em serviço.
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ENSINAR MATEMÁTICA ATRAVÉS DE
PROBLEMAS
Luiz Cesar Limonge

Artigo I.

Introdução

A escola enquanto ferramenta a serviço dos
interesses da sociedade tem se qualificado cada vez
mais em produzir pessoas capazes de atuar
satisfatoriamente nas instituições sociais, inclusive
naquelas ligadas ao próprio ensino. A escola "vivida"
cria elementos capazes de reproduzir métodos e
processos quase que de forma automatiza. A
Matemática, não obstante, é quase sempre
apresentada de forma acrítica e desconectada da
realidade. A escola não pode ser pensada senão
interagindo com todo o universo de conhecimento que
a cerca e do qual ela faz parte. Lembrando Morin "o
objetivo do conhecimento não é descobrir o segredo
do mundo numa palavra mestra, é dialogar com o
mistério do mundo" (BRANDÃO, 1999, p.61).
Outro aspecto de extrema relevância é o fato
de que o ensino da Matemática está baseado
principalmente na utilização de modelos ou
algoritmos para a solução de questões objetivas e até
mesmo de problemas. Não há a preocupação por
parte dos educadores de fornecer aos alunos
ferramentas mentais para que estes possam
descobrir o caminho da solução, diz-se a eles com
frequência "siga por aqui!". Acerca disso, o Dr. Polya
disse em seu artigo sobre a resolução de problemas
de Matemática na high school:
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“Resolver um problema é encontrar os meios
desconhecidos para um fim nitidamente imaginado.
Se o fim por si só não sugere de imediato os meios,
se por isso temos de procurá-los refletindo
conscientemente sobre como alcançar o fim, temos
de resolver um problema. Resolver um problema é
encontrar um caminho onde nenhum outro é
conhecido de antemão, encontrar um caminho a partir
de uma dificuldade, encontrar um caminho que
contorne um obstáculo, para alcançar um fim
desejado, mas não alcançável imediatamente por
meios adequados... se a educação não contribui para
o desenvolvimento da inteligência, ela está
obviamente incompleta”. (KRULIK E REYS,2003,p.1)
Este trabalho tem a pretensão de buscar
estratégias eficientes para permitir que o educando
assimile de maneira melhor os conteúdos
Matemáticos através da resolução de problemas.

1.Problemas e mais problemas
É uma tolice responder a uma
pergunta
que não tenha sido compreendida.
George Pólya

O ponto de partida é entender
Não são poucos os professores que consideram
a resolução de problemas como o grande trunfo no
ensino da Matemática. Utilizam-se deste artifício com
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grande frequência, propondo a seus alunos situações
contextualizadas e, a seu ver, interessantes. Após
uma série de problemas propostos, e resolvidos pelo
professor, vêm então os problemas para solução por
parte dos alunos. E qual não é a surpresa do
professor quando se depara com uma turma quase
inteira de braços cruzados aguardando a solução na
lousa para ser copiada. O que ocorreu?
O ponto de partida para se trabalhar com um
problema é descobrir se o aluno entendeu o
problema. Fazer uma leitura compartilhada logo após
propô-lo vai garantir que o aluno preste atenção
àquilo que se escreveu. Uma pequena explanação
por parte do professor, seguida de uma segunda
leitura, esta individual e silenciosa pelos alunos, levaos a pensar mais calmamente naquilo que foi lido. E
aí então poderá ocorrer o entendimento sobre o que
trata, e o que quer o problema. O interesse pela busca
da solução do problema ocorrerá mediante a
compreensão por parte do aluno daquilo que se leu.
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Fazendo as perguntas certas
Entendido o problema, é interessante se levantar
alguns questionamentos do tipo: já realizamos algum
problema semelhante a este? Ou ainda: o que o
problema quer que calculemos?
Isto ajudará os alunos a buscarem em sua
memória, ou no caderno, situações semelhantes que
possam nortear o trabalho de resolver o problema. A
indagação de “o que quer o problema?” os levará a
refletir acerca de quais possíveis caminhos deverão
percorrer, ou quais modelos de problemas anteriores
poderão ser adotados como referencial de solução.
O plano de ação a ser seguido para se alcançar o
objetivo de resolver o problema pode estar baseado
tanto

em

problemas

anteriormente

resolvidos,

semelhantes ao que se propôs, como nas próprias
experiências e conhecimentos prévios dos alunos,
devidamente

organizados

e

trabalhados

pelo

professor, a partir da exposição de ideias dos alunos
de como resolver o problema.
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Partindo para a ação
Escolhido o caminho a seguir, é hora de rabiscar
o caderno, colocar em prática a teoria dos alunos de
como resolver o problema. O professor deve
incentivar ao máximo que todos os alunos tentem
solucionar o problema, compreendendo que no
caminho da solução podem ocorrer erros, mas que só
chega ao resultado esperado o aluno que se arriscou
a errar, pois a partir dos erros se constroem novos
acertos.
Pensando no que se fez
Está aí o momento mais importante da
resolução de um problema: pensar no que se fez para
resolvê-lo. É neste momento que o professor deverá
ter habilidade e preparo para conjugar as várias
formas de solução (muitas delas corretas) dos alunos,
promovendo a sistematização da solução, e eventual
escolha do melhor caminho para atingi-la, sem
desfazer-se

ou

desmerecer

outras

soluções

propostas pelos alunos, desde que corretas. Este é o
momento de refletir sobre a ação, e promover a
assimilação do conteúdo trabalhado no problema,
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gerando assim a capacidade por parte dos alunos de
resolver novos problemas semelhantes àquele que foi
proposto, entendido o que se fez para resolvê-lo.
O que foi apresentado até aqui nada mais é do
que a sistematização proposta por Pólya para a
resolução de problemas, abordada em seu livro “A
arte de resolver problemas” (Editora Interciência, Rio
de Janeiro, 1977), no qual são descritas as quatro
etapas de resolução de problemas segundo Polya, a
saber, compreender, planejar, executar e interpretar.
Tais passos foram trabalhados com alunos do 7º ano
(6ª série), a partir de atividades propostas em sala de
aula. O capítulo a seguir relata estas experiências,
bem

como

sua

eficácia

no

aprendizado

da

Matemática.
Artigo II. 2.Da teoria à prática
Se experimentar prazer com a
Matemática,
não
a
esquecerá
facilmente e haverá, então, uma
grande probabilidade de que ela se
torne alguma coisa mais: uma
ocupação favorita, uma ferramenta
profissional, a própria profissão ou
uma grande ambição.
George Pólya
Luiz Cesar Limonge
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Em qualquer nível de ensino, uma dificuldade
muito

grande

no

trabalho

com resolução

de

problemas é convencer os alunos a registrarem os
detalhes do problema no papel. Aqueles que
registram coerentemente as informações pertinentes
têm

possibilidades

maiores

de

se

tornarem

resolvedores de problemas bem-sucedidos.
Um pouco da má vontade dos alunos para
escrever detalhes, pode vir de uma resistência à
exigência generalizada de que a informação deva ser
traduzida em expressões numéricas. Os símbolos e a
gramática da matemática constituem uma linguagem
não familiar, e os alunos diferem na rapidez e
facilidade com que conseguem compreendê-los.
Quando a linguagem das expressões numéricas não
é familiar, os alunos precisam se empenhar para
compreender o enunciado do problema, escrito numa
linguagem estranha para ele, em vez de se concentrar
no problema propriamente dito.
Urna abordagem alternativa na fase inicial do
ensino de resolução de problemas é ministrar uma
Luiz Cesar Limonge
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linguagem ilustrada com a qual os alunos possam
registrar as informações. Por experiência, essa
linguagem os incentiva a passar informações para o
papel. Além disso, eles tendem a registrá-las nas
formas que acham úteis. Então, tendo incluído bons
hábitos no processamento de informações no nível
elementar, podemos propor problemas cada vez mais
sofisticados e introduzir a linguagem simbólica à
medida que os alunos progridam.
Artigo III.

3.Tecnologia x Memorização
“Os
alterando

a

computadores

estão

paisagem

nosso

do

ambiente social e intelectual e, sem
dúvida,

vieram

para

ficar.

Eles

produzirão modificações nas teorias
de aprendizagem e, portanto, no
ensino.
Novas maneiras de pensar e de
conviver estão sendo elaboradas no
mundo das telecomunicações e da
informática. As relações entre os
homens,

o

trabalho,

a

própria

inteligência dependem, na verdade, da
metamorfose

incessante

dos
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dispositivos informacionais de todos
os

tipos.

“Escrita,

leitura,

visão,

audição são modificados por uma
informática cada vez mais avançada.”
(PIERRE LEVY, As tecnologias da
inteligência)

Nas duas atividades propostas neste trabalho, é
sugerido o uso de algum tipo de tecnologia
(calculadora e computador). Isto ocorre por conta da
grande familiaridade que os alunos possuem com a
tecnologia, bem como para aumentar o interesse e a
participação dos mesmos, uma vez que foi pedido a
eles algo que a maioria deles domina relativamente
bem. Vale o comentar que a tecnologia não é uma
estratégia imprescindível, mas necessária nos nossos
dias. Quando o livro chegou, a escola não foi abolida,
mas se transformou numa necessidade maior, pois o
livro tinha de ser interpretado. O nosso aluno precisa
ser guiado no uso pedagógico da informática,
principalmente pelo fato de que ela introduz um novo
e importante tipo de recurso: a simulação.
A simulação por computador permite que o aluno
explore modelos mais extensos e em maior número
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do que se estivesse reduzida aos recursos de sua
memória ou imaginação. A informática da simulação
e da visualização também é uma tecnologia
intelectual que, embora também estenda a memória,
funciona mais como uma extensão da imaginação.
A simulação, que podemos considerar uma
imaginação auxiliada por computador, pode ser
considerada uma ferramenta de ajuda ao raciocínio,
introduzindo um modo diferente de raciocinar, de
aprender; uma nova forma de apresentação do saber.
No uso de computadores, entendidos como uma
nova tecnologia da inteligência, podemos pensar que
existem duas maneiras de tornar a inteligência
humana mais poderosa através da interação com o
computador:
1. Usar o computador como um dispositivo
temporário, para impulsionar o conhecimento ou
a habilidade humana com a meta de trazer os
alunos até um ponto onde eles consigam
desempenhar

competentemente

tarefas

complexas sem o computador. Essa é a visão
clássica e ainda dominante da Educação. O
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professor e o computador estariam presentes
durante

uma

fase

da

aprendizagem e

o

desempenho independente do aluno seria a
meta, o ensino efetivo exigindo urna diminuição
em

etapas

da

interação

com

o

professor/computador.
2.

Pensar

"amplificadores

nos

computadores

inteligentes",

ou

como
seja,

ferramentas a serem usadas habitualmente para
completar tarefas mais eficientemente; considerar
esses

dispositivos

como

educacionais,

imaginados para compartilhar permanentemente
as tarefas com os humanos,

expandir o

significado do termo "Educação".
Assim, podemos dizer que, à medida que os
computadores forem se tornando cada vez mais
disponíveis como ferramentas de extensão da
inteligência, amplos usos educacionais, além dos que
somos capazes de imaginar, irão surgir. A escola
precisa perceber que há uma nova forma de pensar.
O conhecimento por simulação é não apenas uma
estratégia a mais para tornar as aulas variadas, mas

Luiz Cesar Limonge

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

126

um tipo de pensamento, uma forma de raciocinar,
uma nova tecnologia da inteligência.
E o professor? Ele será mais importante do que
nunca, pois ele precisa se apropriar da tecnologia, e
introduzi-la na sala de aula no seu dia-a-dia.

Artigo IV.

Considerações Finais

Vale à pena procurar conhecer um pouco mais
quem é, e como pensa o nosso aluno. Também não
podemos ignorar a presença de novas formas de
aprender tão presentes no nosso cotidiano. Os
recursos permitidos pelas novas tecnologias podem
impulsionar

e

muito

o

processo

ensino-

aprendizagem. Tudo isso, entretanto sem jamais
deixar de lado uma figura imprescindível para que a
educação formal aconteça: o professor.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Cecília Ribeiro dos Santos Rodrigues

Educação Ambiental
O sistema econômico vigente, capitalismo, e
os avanços tecnológicos gerados por ele trouxeram
alguns malefícios para o meio ambiente, de forma que
o próprio ser humano passou a destruí-lo. À medida
que descaso e destruição do meio aumentaram,
diversos encontros e conferências e discussões
buscaram formas de frear o estrago e na busca de
uma forma de conter esse estrago e a educação
ambiental passou a ganhar destaque como forma de
conscientizar cidadãos quanto à valorização e
preservação do meio.
A educação ambiental pretende ser um
mecanismo favorável ao meio e para tanto não deve
resumir-se apenas em informações, deve ser crítica,
causar incômodo, provocar, criar consciência e
desejo de transformar. Não deve ser uma educação
apenas comportamental, tentando ensinar modos de
agir sem antes incutir o motivo dessa mudança de
comportamento, uma ação responsável, solidária e
comprometida com os valores ecológicos. Quando os
problemas ambientais são concretos, cotidianos e
Cecília Ribeiro dos Santos Rodrigues
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reais é mais fácil gerar consciência, compromisso e
desejo de transformação, estando assim a educação
ambiental mais próxima de seus objetivos.
Breve relato histórico da Educação Ambiental
Nas décadas de 50 e 60, o crescente descaso
com o meio motivou preocupação e discussões a fim
de alertar para a problemática ambiental. A escritora
Rachel Carson, em 1962 lançou o livro “A Primavera
Silenciosa” e alertou para o perigo do DDT e
pesticidas e também para a fragilidade do ambiente à
ação do homem. A publicação tornou-se um marco na
história do movimento ambientalista mundial,
produzindo discussões e inquietações mundiais.
Nos anos seguintes as discussões sobre o
assunto foram aumentando e em 1968 realizou-se em
Roma uma reunião de cientistas que discutiram a
escassez dos recursos naturais e sua relação com o
consumo e o aumento da população mundial. Após
essa reunião, muitos outros seminários, congressos e
movimentos centrados na questão ambiental
aconteceram no mundo todo. Em 1975 aconteceu a
Conferência de Belgrado, da qual resultou o
documento conhecido como “Carta de Belgrado” que
sugere conteúdos para uma nova ética global: [...]
uma ética que leve em conta a erradicação das
causas da pobreza, da fome, do analfabetismo, da
poluição, da exploração e da dominação; uma ética
que assegure a paz [...]. (RUFFINO, 2003, p 6).
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Em 1977 aconteceu em Tbilisi a I Conferência
Intergovernamental sobre Educação Ambiental, onde
educação ambiental foi definida como: Processo de
reconhecimento de valores e clarificação de
conceitos, objetivando o desenvolvimento das
habilidades e modificando as atitudes em relação ao
meio, para entender e apreciar as inter-relações entre
os seres humanos, suas culturas e seus meios
biofísicos. Ela também está relacionada com a prática
fazer boas escolhas e com a ética que conduzem para
a melhoria da qualidade de vida.
A
conferência
também
destacou
a
interdisciplinaridade da educação ambiental e traçou
objetivos e ações em nível nacional e internacional,
resultando na Declaração sobre a Educação
Ambiental. O Congresso Internacional sobre a
Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente,
na Rússia em 1987, veio fortalecer as orientações de
Tbilisi, enfatizou a inclusão da dimensão ambiental no
currículo de todos os níveis de ensino. (RUFFINO,
2003).
Em 1992 foi a vez do Brasil, aconteceu no Rio
de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92,
resultando em documentos como Agenda 21 e o
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global. A Agenda
21 é um programa de ações que visa promover,
inovadoras práticas ambientais no âmbito global e um
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novo método de desenvolvimento: o desenvolvimento
sustentável e a educação para sustentabilidade. O
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis e Responsabilidade Global explica
como deve se dar essa educação.
A trajetória da educação ambiental no Brasil
teve início em 1973, com a criação da Secretaria do
Meio Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do
Interior. O desenvolvimento da educação ambiental
no Brasil se deu de forma mais ligada às escolas. Em
1989 foi criado o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente), que se destina à implantação da
educação ambiental no âmbito não formal e produz
materiais, como livros e vídeos.
A Constituição Federal Brasileira de 1988, em
Art. 225, no Capítulo VI – Do Meio Ambiente, Inciso
VI, destaca a necessidade de ‘’promover a Educação
Ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio
ambiente’’. Nesse sentido solicita a obrigatoriedade
da Educação Ambiental. Ainda nesse ano se iniciam
as atividades da Coordenação de Educação
Ambiental (COEA) do MEC, que em 1991, através da
portaria 678, resolve que “todos os níveis de ensino
deverão contemplar conteúdos de EA”. (RUFFINO,
2003).
Na teoria, isso gera comprometimento das
escolas com a Educação Ambiental. Porém, na
prática essa tarefa encontra barreiras, às vezes por
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falta de conhecimento dos envolvidos no processo
educativo ou por falta de políticas públicas como
respaldo.
O inciso VI reforça a conscientização como
fator importante para preservar o meio e aqui
lembremos os ensinamentos de Paulo Freire (1995)
que afirma que o sujeito se auto conscientiza por meio
dos exemplos que lhe são dados. A Educação
Ambiental também pode ser trabalhada com
exemplos dentro de cada unidade escolar, com cada
turma, na relação dos professores com seus alunos,
dos alunos com seus pares e com suas famílias,
procurando envolver toda a comunidade escolar na
busca de uma Educação Ambiental transversal.
A Lei n. 9795, de 27/04/1999, dispõe sobre
Educação Ambiental e institui a Política Nacional de
Meio Ambiente e conceitua Educação Ambiental da
seguinte forma: entendem-se por educação ambiental
os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade
constroem
valores
sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade.
Segundo o art.3º, a Educação Ambiental é
incumbência do poder público, das instituições
educativas, dos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente, dos meios de
comunicação de massa, empresas, entidades de
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classe, instituições públicas e privadas, e da
sociedade como um todo. A lei trabalha com os
seguintes princípios básicos da Educação Ambiental:
enfoque humanista, holístico, democrático e
participativo. São abordadas as concepções de meio
ambiente em sua totalidade; o pluralismo de ideias;
concepções
pedagógicas
inter,
multi
e
transdisciplinares.
Sobre a Política Nacional de Educação
Ambiental, a Lei regulamenta, no ensino formal, a
obrigatoriedade de se trabalhar esse campo do
conhecimento na esfera da educação infantil, do
ensino fundamental e do ensino médio. Pondera
ainda que a Educação Ambiental não deve ser uma
disciplina específica e que a questão ambiental deve
estar nos conteúdos de formação de professores em
todos os níveis e em todas as disciplinas, de forma
complementar.
Estudando ainda a parte histórica da Educação
Ambiental observa-se que foi também nos anos de
1990 que ocorreram os primeiros Fóruns Nacionais
de Educação Ambiental e o Ministério do Meio
Ambiente criou o Programa Nacional de Educação
Ambiental, mais conhecido como PRONEA. Nessa
mesma época, o MEC inseriu as problemáticas
ambientais de forma transversal nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (CARVALHO, 2008). Neste
período, o Brasil passa por um crescimento e
amadurecimento
ambiental
com
participação
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fundamental das Organizações Não Governamentais
e movimentos sociais.
Os movimentos sociais vão crescendo e se
tornando movimentos ecológicos ou ambientais e são
eles que vêm dando voz à Educação Ambiental. São
muitas as conquistas, mas ainda há muito por fazer.
Eis aí uma política pública legalizada, mas ainda é
desafiador torna-la real e eficaz. Sua efetivação é
possível e imprescindível para a sobrevivência do
homem no planeta.
Educação Ambiental na Educação Infantil
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) (Lei 9.394/96), em seu artigo 29
caracteriza a educação infantil como primeira etapa
da educação básica, “extremamente importante para
o desenvolvimento integral do ser humano” (MEC,
2005) e tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Nesta etapa dois processos se complementam e não
podem ser dissociados, o cuidar e o educar.
A LDB estabelece que a Educação Infantil,
assim como o Ensino Fundamental, tenha uma base
nacional
comum,
com
necessidade
de
complementação e revisão nos sistemas de ensino e
nas unidades escolares, de modo a orientar os
professores a buscarem novos métodos. Deve ter
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também uma parte diversificada, com flexibilidade
para características regionais e locais. O documento
orientador da Educação Infantil que compõe essa
proposta do Ministério da Educação, de 1997 é o
Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI), que pretende ser um guia de reflexão
educacional acerca de objetivos, conteúdos e
orientações didáticas, de modo a servir de fomento
para planejar, desenvolver e avaliar as práticas
educativas.
Três volumes formam o documento: introdução
e dois volumes que agrupam os eixos de trabalho. Um
deles é “Formação Pessoal e Social” (identidade e
autonomia) e “Conhecimento de Mundo” (construção
de diferentes linguagens: movimento, música, artes
visuais, linguagem oral e escrita, natureza e
matemática).
Na educação infantil a educação ambiental
pretende agregar valores e ações de modo a
possibilitar conviver harmoniosamente com o
ambiente e os seres que existem no mundo, além de
provocar uma análise crítica sobre as ações que têm
levado à destruição daquilo que nos é tão importante.
Andrade (2000) diz que:
“A natureza não é fonte inesgotável de
recursos, suas reservas são finitas e
devem ser utilizadas de maneira
racional, evitando o desperdício e
considerando a reciclagem como
processo vital” (p 36).
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Todas os seres com os quais compartilhamos
o planeta são igualmente importantes e a eles
devemos respeito, além de constituírem papel
importante na biodiversidade e, consequentemente,
na nossa existência.
Ao assumir uma turma de Educação Infantil,
Currie (1998) nos lembra de que é a escola que deve
propiciar as transformações, pois nela o ato de cuidas
das pode ser ampliado ganhando novos sentidos.
Cuidar das crianças, de sua alimentação, de sua
higiene, zelar pelo seu bem estar, estão colocados
igualmente a promoção de um ambiente desafiador,
um espaço que permita o desenvolvimento de
habilidades e potencialidades individuais e coletivas.
O espaço educativo é um educador, um parceiro no
alcance dos objetivos pedagógicos e a natureza fazse uma parceira de extrema importância e potencial,
dada sua riqueza de elementos e variáveis. Ao
educador, espera-se que ele:
“Percorra desde a preocupação do
mundo
com
as
questões
ecológicas[...], até as considerações
sobre os direitos e deveres dos alunos
e sua comunidade com relação à
qualidade do ambiente em que vive,
chegando às possibilidades de
atuação
individual,
coletiva
e
institucional” (PCN, 1997 – p 58).

Entendemos a importância das interações na
infância: das crianças com outros indivíduos, gerando
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experiências de diversas ordens na relação com os
mundos físicos, sociais, emocionais e ambientais que
são produzidos em diferentes realidades sócio
educativas. Encabeçar um projeto ambiental nas
turmas de Educação Infantil, que leve em conta
situações reais do entorno e não uma realidade
utópica ou tirada de imagens de livros ou internet,
pode levar o aluno a compreender problemas
existentes em sua comunidade e perceber-se
responsável enquanto sujeito inserido naquele local,
desenvolvendo assim valores e competências que
possibilitarão repensar atitudes diárias e o impacto
delas no meio ambiente em que vive, além de ser
capaz de imaginar uma realidade diferente, gerada
pela mudança dessas mesmas atitudes.
O planejamento cuidadoso dos conteúdos e
ações dos educadores é de extrema importância, o
desafio é grande e exige conhecimento da
comunidade e do entorno escolar. Transformar cada
objetivo em um assunto de natural interesse das
crianças produzirá melhores resultados. Por sua
característica
humanista,
interdisciplinar
e
participativo, a Educação Ambiental pode contribuir
muito para renovar o processo educativo, trazendo a
permanente avaliação crítica e a adequação dos
conteúdos às vivências cotidianas locais e o
envolvimento dos educandos em ações concretas de
transformação desta realidade. É igualmente
necessário conhecer bem as especificidades dessa
faixa etária, não minimizar suas potencialidades
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julgando a incapacidade da pouca idade. O contato
com a natureza, além de fornecer muitos elementos
para o desenvolvimento físico, psíquico e motor das
crianças é capaz de despertar sentimentos e dar
suporte para a exploração dos sentidos. Observar e
compreender a natureza como o resultado das
relações de causa e efeito “pode contribuir para uma
religação, um novo despertar para valorização do
todo” (Trigueiro 2003 p 56). A alteração de qualquer
um dos elementos da natureza causa reação em
quase todo o seu sistema, na busca por equilíbrio. As
crianças precisam vivenciar diversas experiências,
manusear elementos da natureza, fenômenos e
acontecimentos do mundo, precisar sem instigadas
por questões verdadeiramente importantes, ser
impulsionadas a compreender e representar o que
ocorre no seu entorno. O desafio de acordo com
Jacobi (1998) é de formular uma educação ambiental
reflexiva e inovadora, nos níveis: formal e não formal,
que se constitua como um ato político e educacional
que busque a transformação da realidade. Focar na
busca de uma perspectiva positiva que relaciona o
homem, natureza e o universo, tomando como
referência que os recursos naturais se esgotam e que
o principal responsável pela sua degradação é o
homem. Os alunos, assim, refletem e gradativamente
tomam consciência do mundo de diferentes maneiras
em cada etapa do seu desenvolvimento. As
transformações que ocorrem em seu pensamento se
dão simultaneamente ao desenvolvimento da
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linguagem e de suas capacidades de expressão. A
Educação ambiental, portanto, nas suas diversas
possibilidades, abre um estimulante espaço para
representar práticas sociais e o papel dos professores
como mediadores e transmissores de um
conhecimento necessário para que os alunos
adquiram uma base adequada de compreensão
essencial do meio ambiente global local, da
interdependência dos problemas e soluções e da
importância da responsabilidade de cada um para
construir uma sociedade planetária mais consciente e
protetora.
“Deve estimular e potencializar o
poder das diversas populações,
promover oportunidades para as
mudanças
democráticas
que
estimulem os setores educacionais e
sociais em todas as faixas etárias,
implicando
as
comunidades
a
retomarem seus próprios destinos”
(Jacobi, 1998, p.32)

O trabalho da educação ambiental na
educação infantil é importante, já que uma das
funções da escola é formar cidadãos críticos, na idade
pré-escolar a criança está formando os seus valores
e conceitos. Nesse sentido, torna-se essencial que a
educação ambiental crítica, dialógica, já faça parte da
sua realidade, para que a criança possa criar e se
expressar nessas relações, ampliando sua rede de
relações e sua visão de mundo [...]. (RODRIGUES,
2007).
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A escola tem importância na formação de uma
consciência crítica do indivíduo, de uma consciência
ambiental, portanto deve trabalhar de forma que
desenvolva o cognitivo e o afetivo juntos, para que
provoque na criança um sentimento em relação ao
meio, para que ele se sinta tocado. Devem-se
considerar as experiências de cada um, a realidade
das crianças, para que consigam discutir e entender
as questões ambientais.
Os professores devem programar atividades
periódicas relacionadas com educação ambiental e
não esporádicas, ou como forma de informação. A
linguagem e os conteúdos devem respeitar a
linguagem das crianças, para que essas entendam e
não simplesmente assimilem o que está sendo-lhes
transmitido.
O trabalho então, da Educação Ambiental no
contexto da Educação Infantil deve ter como princípio
uma consciência global das questões relativas e
interligadas ao meio ambiente para que possam
assumir posições diferentes e afinadas com os
valores referentes à proteção da natureza como
proteção à vida.
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ANINHA, A MENINA FEIA DESABROCHA EM
CORA CORALINA.
Cleomenes Pereira Casarin

Infância Amarga – Doce Poesia.
Versos... não. Poesia... não! Um modo
diferente de contar velhas estórias.
(TESOURO DA CASA VELHA, p.5).

Como uma mulher que viveu muito além de
seu tempo, Cora Coralina enfrentou adversidades, já
em sua tenra idade:
Aos admiradores,
entrevistas:

depois,

no

final

das

- Nasci antes do tempo.
- A senhora nasceria sempre antes do
tempo. (...)
- Eu nasci antes do tempo, daí a minha
fome de informação; meus atos, minha
maneira
de
ser,
até
hoje
surpreendendo pessoas de minha
geração, escandalizando, assustando.
(TAHAN, 2002, p. 226-227).

Em meio a um contexto histórico conturbado
(menos de três meses antes da implantação da
República e pouco mais de um ano da libertação dos
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escravos), nasce Aninha, com o Brasil em um imenso
reboliço, principalmente na política, em que
abolicionistas e republicanos travavam acirrada
disputa pelo poder, ao ponto de provocar alvoroço
nas senzalas e alarde entre os próprios latifundiários
e senhores de escravos, culminando com a volta do
Imperador a Portugal e a implantação da República –
uma República em que os republicanos recebem um
país empobrecido, escravos livres, mas sem trabalho
a perambular por sua “liberdade”, sequência de secas
terríveis (1888/1889) e um povo que continua a
chamar de províncias os recém criados Estados, sem
informação, sem participação, porém fraternalmente
unidos pela extrema pobreza financeira e cultural.
Aninha foi fruto do segundo matrimônio de sua
mãe (terceira filha de D. Jacintha e segunda com o
Dr. Francisco). Nasceu dois meses antes do
falecimento do pai, quarenta e três anos mais velho
que sua mãe. Como era costume da época, ou uma
“exigência social”, a figura masculina era parte
essencial para a formação familiar e os casamentos
eram “arranjados”, independente da vontade dos
noivos – o mais importante na escolha dos
companheiros para dividir uma vida inteira com os
filhos, era a posição financeira ou a ascendência
familiar:
Ninguém nem sonhou em perguntar o
que sentia, o que pensava... O
Segundo
casamento...
também
arquitetado
por sua mãe, uma
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senhora muito previdente, preocupada
com a situação de uma filha viúva,
ainda jovem (...) mas tinha uma
posição de destaque na Província:
desembargador
nomeado
pelo
presidente... Um partido e tanto!
(TAHAN, p. 09-10).

Tendo sido nascida de um pai já velho e doente
e sua consequente morte, Aninha já chegou ao
mundo estigmatizada por sua má sorte e, sendo
recebida sem alegrias no seio familiar, cresceu
sentindo-se rejeitada pela maioria de seus familiares:
...A mãe deixou-a à guarda de uma
velha tia – Vó Dinha –, que vivia com a
família, pelos cantos, sem motivação,
mas que renasceu ao ter que cuidar da
pequenina tão indesejada pela
maioria, gerada por um pai doente e
idoso, às vésperas de se mudar para o
Além. (TAHAN, 2002, p. 10-11).

“Vó Dinha”, tia-avó de Cora, foi sua mãe de
adoção e de afeto, de acordo com a biografia
romanceada de sua filha (citação acima). Entretanto,
Cora dedicou uma brilhante página (na verdade foram
duas páginas) em homenagem à “sua mãe”, uma exescrava que não só a amamentou como também lhe
afagou e como não poderia deixar de ser já que Cora,
em toda sua obra não homenageia as pessoas em
destaque (leia-se pessoas do “poder”), e sim os
menos favorecidos e sempre esquecidos:
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Mãe Didi
Alguns perguntam pela minha vida,
pelo embrião primário, de como veio e
se encontrou comigo a minha poesia,
a presença primeira do meu primeiro
verso; eu respondo:
Ela cascateia há milênios.
Minha poesia... Já era viva e eu,
sequer nascida.
Veio escorrendo num veio longínquo
de cascalho.(...)
Em torno, o abandono.
Aninha, a menina boba da casa.
Foi uma ex-escrava que me
amamentou no seu seio fecundo.
Eram seus braços prazenteiros e
generosos
que me erguiam, ainda rastejante, e
Aninha adormecia, ouvindo
estórias de encantamento.
Minha Madrinha Fada...
Eu era Aninha Borralheira.
Era ela que me tirava da cinza
e me calçava sapatinhos de cristal.
Me vestia. Me carregava na Procissão.
Eu dormia na cadeirinha de seus
braços.
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E sonhava que era um anjo de
verdade
aconchegada na nuvem macia de seu
xaile.
Toda a melhor lembrança da minha
puerícia distante
está ligada a essa antiga escrava.
No tarde da minha vida assento o seu
nome na pedra rude
Do meu verso: Mãe Didi.
Para você, Mãe Didi, esta página sem
brilho
Do Meu Livro de Cordel.
(MEU LIVRO DE CORDEL, 2002 p.
104).

Aninha, rejeitada e mal-amada, mas no
aconchego gostoso de sua “fada madrinha”, foi
crescendo e, mesmo com o “terror” implantado a
respeito da velhice e doença de seu pai, sente e
ressente sua falta, e esse sentimento está em
diversas partes de sua obra, mas destacamos aqui,
um trecho do poema “Minha Infância”, e a
homenagem a seu “velho pai”, onde ela registra a
pouca, porém forte lembrança que guardou da
“desconhecida” figura paterna:
Minha Infância (Freudiana)
(...)
Quando nasci,
agonizava,

meu

velho

Pai
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logo após morria.
Cresci filha sem pai,
secundária na turma das irmãs.
Eu era triste, nervosa e feia.
Amarela, de rosto empalamado.
De pernas moles, caindo à toa.
Os que assim me viam – diziam:
“- Essa menina é o retrato vivo
do velho pai doente”.(...)
Sem carinho de Mãe,
Sem proteção de Pai...
- melhor fora não ter nascido.
(...)
(POEMAS DOS BECOS DE GOIÁS E
ESTÓRIAS MAIS. p.173-177).
Meu Pai
In Memoriam
Meu pai se foi com sua toga de Juiz.
Nem sei quem lha vestiu.
Eu era tão pequena,
mal nascida.
Ninguém me predizia – vida.
Não lhe dei nas mãos.
Nem um beijo,
uma oração, um triste ai.
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Eu era tão pequena!...
E fiquei sempre pequenina na grande
falta que me fez meu pai.
(MEU LIVRO DE CORDEL, 2002, p.
103).

O tempo foi seguindo seu trajeto e a “menina
triste, nervosa e feia”, foi acompanhando seu
percurso e tentando se encontrar em um mundo que
lhe parecia irreal, sem cor e sem sabor.
O despertar do “Casulo feio”
Aninha prosseguiu... Foi crescendo e
sobrevivendo às rejeições, aos fantasmas que
rondavam seus medos, às crueldades, ao
abandono... Foi sobrepujando suas dúvidas e
incertezas sobre seus sentimentos e tateando por
seus caminhos, meio sem rumo em sua vidinha “sem
graça”, até que redescobre um mundo novo que
desperta a sua alma poética por intermédio da leitura.
A escolaridade, por volta final do séc. XIX e
início do séc. XX, era ministrada, em sua grande
maioria, apenas com o intuito de alfabetizar (o
importante era saber ler e escrever), entretanto, a
despeito de sua “pouca importância”, seguia moldes
bem rígidos, o que para nossa poetiza não foi
diferente, mas talvez ainda mais penoso, em virtude
da incompreensão de sua sensibilidade. Aninha teve
dois ou três anos de escolaridade com a “mestra
Silvina”, mas foi o suficiente para ajudá-la e entender
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melhor os seus sentimentos mais profundos, fazendo
dela uma “devoradora” de livros, que eram raros, mas
o bastante para começar a colocar suas ideias em
ordem, fazendo com que os seus pensamentos
aflorassem em sua escrita:
Um mundo novo chega através das
figuras, no primeiro momento, e depois
através das letras, onde descobre o
quanto há de novo e belo nos velhos
almanaques empilhados no quartinho
de despejo, onde a mãe tem
amontoado relíquias, coisas mil que
um dia, pensa, terão utilidade.
A partir desse momento, Aninha se
transforma numa leitora apaixonada.
Seu mundo não está mais na casa, na
mãe, nas irmãs, na avó. Extrapola os
paredões, as serras de sua cidade.
(TAHAN, 2002. p. 19).

Ainda com relação à escolaridade e a
educação adotada àquela época, Cora Coralina
através de sua arte deixou registrados os métodos
pedagógicos que eram utilizados, além, é claro, de
prestar homenagens à sua Mestra Silvina e aos seus
colegas:
A Escola da Mestra Silvina
Minha escola primária...
Escola antiga de antiga mestra.
Repartida em dois períodos
para a mesma meninada,
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das 08 às 11, das 1 às 4.
Nem recreio, nem exames.
Nem notas, nem férias.
Sem cânticos, sem merenda...
Digo mal – sempre havia
distribuídos
alguns bolos de palmatória...
A granel?
Não, que a Mestra
era boa, velha, cansada, aposentada.
Tinha já ensinado a uma geração
antes da minha. (...)
Vinham depois:
Primeiro, segundo,
terceiro e quarto livros
do erudito pedagogo
Abílio César Borges –
Barão de Macaúbas.
E as máximas sapientes do Marquês
de Maricá. (...)
Não havia chamada
e sim o ritual
de entradas, compassadas.
“- Bença, Mestra ...”
Bancos dos meninos.
Bancos das meninas. (...)
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Tinha dia certo de argumento
com a palmatória pedagógica
em cena. (...)
(...) Mesorra escura
toda manchada de tinta
das escritas.
Altos na parede,
Deodoro, Floriano.

dois

retratos:

Num prego de forja, saliente na
parede,
estirava-se a palmatória. (...)
Um pote d’agua.
Um prato de ferro.
Uma velha caneca coletiva,
enferrujada. (...)
Sempre que passo pela casa
me parece ver a Mestra,
nas rótulas.
Mentalmente beijo-lhe a mão.
“- Bença, Mestra”.
E faço a chamada de saudade
dos colegas:
Juca Albernaz, Antonio (...)
E a mestra?...
Está no céu.
Tem nas mãos um grande livro de ouro
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e ensina a soletrar
aos anjos.
(POEMAS DOS BECOS DE GOIÁS E
ESTÓRIAS MAIS. p. 75-78).

Além do registro histórico a respeito da
educação e dos métodos pedagógicos utilizados em
sua época, Cora também registra o momento do
“desabrochar” do “casulo feio” (estado em que se
achava antes da alfabetização), na “borboleta” que foi
ganhando cores e despontando as asas da
imaginação e “criou mundos”, além do esmerado
reconhecimento pelo importante papel que a “velha
Mestra” e a “velha escola” representaram para o
descobrimento de seus “caminhos de pedra” e o
desvendar da trilha sonora do seu canto poético:
Mestra Silvina
Vesti a memória com meu mandrião
balão.
Centrei nas mãos meu vintém de
cobre.
Oferta de uma infância
inconsciente, ingênua,

pobre,

revivida nestas páginas.
Minha escola primária, fostes meu
ponto de partida,
dei voltas ao mundo.
Criei meus mundos...
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Minha escola primária. Minha memória
reverencia minha velha Mestra.
Nas minhas festivas noites de
autógrafos, minhas colunas de jornais
e livros, está sempre presente minha
escola primária.
Eu era menina de banco das mais
atrasadas.
Minha escola primária...
Eu era um casulo feio, informe,
inexpressivo.
E ela me refez, me desencantou.
Abriu pela paciência e didática da
velha mestra,
cinquentanos mais do que eu, o ,meu
entendimento ocluso.
A escola da Mestra Silvina...
Tão pobre ela. Tão pobre a escola...
Sua pobreza encerrava uma luz que
ninguém via.
Tantos anos já corridos...
Tantas voltas deu-me a vida...
No brilho de
autógrafos,

minhas

noites

de

luzes, mocidade e flores à minha volta,
bruscamente a mutação se faz.
Cala o microfone, a voz da saudação.
Peça a peça se decompõe a cena,
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retirados os painéis, o quadro se refaz,
tão pungente, diferente.
Toda pobreza da minha velha escola
se impões e a mestra é iluminada de
uma nova dimensão.
Estão presentes nos seus bancos
seus livros desusados, suas lousas
que ninguém mais vê,
meus colegas relembrados.
Queira ou não, vejo-me tão pequena,
no banco das atrasadas.
E volto a ser Aninha,
aquela em que ninguém
acreditava.
(VINTÉM DE COBRE – Meias
Confissões de Aninha, p.123-124).

É importante ressaltar que quando Cora
escreveu a homenagem à Mestra Silvina e à sua
escola de infância, registradas no poema que leva o
nome da “velha Mestra”, Cora já tinha passado por
vários “mundos” e carregava consigo mais de oito
décadas ou quase um século de vida. Nesse
reconhecimento sincero à educação recebida,
independente dos métodos pedagógicos utilizados,
bem como a importância vital que essa educação
forneceu a ela, inclusive “No brilho de [suas] noites de
autógrafos”, Cora enfatiza a falta de credibilidade à
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sua arte, que infelizmente a acompanhou por quase
toda sua existência.
Aninha desabrocha em Cora Coralina
Já alfabetizada, a cabeça de Aninha fervilha
com suas ideias “mirabolantes” e então, tem início sua
intensa busca pelo conhecimento e “a mania” de
registrar tudo que via, ouvia, sentia, sempre tendo
que valer-se de muita coragem e ousadia, mesmo que
fosse preciso praticar seus voos, amparada pelas
sombras da escuridão, já que o brilho de suas cores
vívidas incomodava tanto as pessoas (por tradição ou
por ignorância as pessoas envolvidas na criação e
educação de Cora insistiam em não notar o seu
talento), e para que esse talento fosse realmente
apreciado, seriam necessários o rompimento de
tradições que atingiriam diretamente as “convenções”
sociais e, pelo visto, ninguém ousava interferir no
“bom caminho” pelo qual ela “deveria” seguir e sua
filha Vicência registra com primor histórico a falta de
apoio que Cora teve, desde os primeiros “sintomas”
de sua arte:
– Deus nos livre dessa sonsa! Não
sabe fazer nada! Quero só ver se
versejar funciona na hora de governar
uma casa, de criar filhos, de cozinhar.
- Vive com a cabeça no mundo da lua!
- ‘Pau que nasce torto não tem jeito,
morre torto’ – diz a sabedoria popular.
(...) Sua mãe não perde a
oportunidade de um sermão: - Está
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vendo? De que adianta ficar lendo,
fazendo versinhos? Isso não enche
barriga de ninguém, e marido nenhum
precisa de mulher literata. Vê se
aprende! Que lhe sirva de lição: saber
ler e escrever é bom, mas o mais
importante é ser boa dona-de-casa.
Versos... Você tem muito a aprender.
Versos... Bah!. (TAHAN, 2002. p. 37).

Entretanto, a despeito de tantas convicções
contrárias, Cora sentia sua alma reclamar a
necessidade de mostrar seu interior e contestar o que
não se encaixava em sua forma de ver a vida e ia
registrando tudo, da melhor maneira que
conseguisse. Cora foi personagem e muitas vezes
testemunha ocular de seu tempo e com seu talento foi
registrando tudo em seus apontamentos, usando
qualquer material disponível onde fosse possível
fazer suas anotações: cadernos velhos, envelopes de
cartas, bordas de jornais, papéis de embrulho, entre
outros. O importante era atender aos seus impulsos e
sua inspiração para transformar esses simples
apontamentos em uma arte única e que seria
enriquecida com os longuíssimos anos em que ela
não pode compartilhar dessa riqueza literária com o
público para o qual ela escrevia.
A seu modo, achando que “pau que nasce
torto” pode desentortar, Cora lentamente foi se
fazendo ouvida e, atenta a tudo que acontecia a sua
volta, ia registrando... registrando... Na cidade, havia
o Dr. Acácio, advogado e escritor de crônicas, com
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espaço garantido no semanário local e que convidava
Cora a participar dos Saraus literários que realizava
em sua residência, onde ela declamava poemas de
autores já consagrados, mas sem aviso prévio
declamava também versos de sua autoria – a platéia
aplaudia e queria saber sobre o autor, mas Cora, com
medo da crítica, entre declamar e ajudar a servir os
convivas, despistava:
Ana se prontifica a servir licores, os
docinhos, os refrescos e, com isso,
aproveita por inteiro a conversa na
roda dos homens. Sempre é chamada
a declamar poemas, o que faz com
grande sensibilidade. Seus escritos
primeiros são encaminhados ao Jornal
Paiz pelo Dr. Acácio, que acredita nela
e a incentivava, e publicados num
suplemento que sai uma vez por
semana. (TAHAN, 2002. p. 46).

Por volta do ano de 1910, o assunto que
permeava de boca em boca era a passagem do
Cometa Halley e as crendices populares deixaram
cidade em polvorosa:
Muitas pessoas, centenas, refugiamse em igrejas ou capelas domésticas
por horas, rezando terços, orações
inúmeras, apelando para todos os
Santos. (...) Promessas feitas e não
cumpridas são rigorosamente postas
em dia, muitos desentendimentos
passados a limpo, amizades refeitas,
contas saudadas (...) se a cauda, tão
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longa, encostar na Terra, será o fim do
mundo, a catástrofe final: o mundo
acabando em fogo, o calcinamento
total. (TAHAN, 2002. p. 47).

E Aninha registra... registra... e se deixa
“florescer” em sua primeira crônica. Impressionada
com os últimos acontecimentos e o “tremor” das
pessoas, Aninha registra todo reboliço que envolveu
a passagem do cometa e leva para apreciação do Dr.
Acácio que junto com o Professor Brasil, dono do
semanário local, aprova e publica. Porém, Aninha
ainda com medo das retaliações, cria o pseudônimo
de Cora e com isso, poucos ficam sabendo que ela, a
menina feia e molenga, foi quem escreveu a crônica.
Tendo já se escudado em Cora, Aninha
prossegue vida afora e ocasionalmente publica
alguns de seus escritos, como forma de contribuição
ao Anuário Histórico e também para o semanário
local. Gosta de Cora, mas acrescenta Coralina que
passa a adotar por toda sua vida – Renasce Aninha,
nasce Cora Coralina.
A détraqué finalmente acha seu pretendente:
Agora, a Aninha renovada em Cora Coralina,
já havia resolvido um de seus problemas de rejeição:
encontrara a resposta para sua “falta de utilidade” no
mundo, pois já sabia que sua alma podia sentir e dizer
coisas que aquela sociedade não entendia, mas
precisava entender; sabia que sua alma “cantaria” em
favor dos excluídos pelas imposições sociais e a
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necessidade de expor seus pensamentos estaria
satisfeita, pelos menos por enquanto, com as poucas
publicações que conseguia fazer, mesmo sem o
reconhecimento do seu talento, pois achava que a
principal finalidade de seus escritos seria pra sua
própria satisfação. Sentia que através de suas
anotações podia amar e se sentir amada. Entretanto,
havia ainda um grande obstáculo: Cora não “servia”
para casar – se achava feia e, mesmo com seus dotes
culinários, não se enquadrava nos “padrões” aceitos
pela sociedade para se casar e formar sua família,
pior ainda, não surgia o pretendente:
É alvo predileto das comadres.
- Aquela não sabe fazer nada. Passa
os dias escrevendo...
- Por isso não casa.
- Você já leu alguma coisa que ela
escreveu?
- Não li, não quero ler e não gostei.
- Coitada de Senhora! Uma boca inútil
em casa para sustentar.
(TAHAN, 2002, p. 49).

Mesmo sem “condições sociais” para assumir
um casamento, com a doença da tia avó e do
padrasto, ela assume, junto com a irmã Helena, as
responsabilidades da casa. Após a morte do padrasto
sua mãe passa um ano de luto e depressão, mas se
recupera e assume novamente o controle do lar. Com
quase 21 anos Cora já era considerada solteirona
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para os padrões casamenteiros da época, quando
aparece na cidade o novo delegado – Dr. Cantídio –
homem bem apessoado e sem família que logo se
encanta por Cora e sua poesia – assimilam alguns
pontos comuns entre eles como gosto pela leitura e
os assuntos literários. A ousadia intelectual de Cora
encanta Cantídio e Aninha se enamora, sonha, ou
melhor - tem pesadelos, e isso quando consegue
pegar no sono. A menina feia e desajeitada que não
conseguia casar, já quase uma solteirona iria
finalmente “desencalhar?”:
- Então, Aninha, finalmente tem
pretendente e, ainda por cima,
advogado, hein? (...) Uma emoção
muito forte, um medo de nova
desilusão, dominam a moça. Todo o
seu ser quer acreditar que, enfim, está
com um admirador, um candidato a
levá-la ao altar. Mas ao mesmo tempo,
no pensamento lógico, vê a
possibilidade de nada acontecer. – O
doutor é vinte anos mais velho que eu.
(...) –Bem, Anica, tudo depende de
você. O doutor parece um partidão...
(...) O zunzum percorre todos os
salões e cozinhas da cidade: ‘Aninha
tem um pretendente’. (TAHAN, 2002,
p. 61-64).

Entretanto, para essa moça que “nasceu antes
do tempo”, nada seria fácil. As dificuldades, “seus
caminhos de pedra”, estavam apenas começando. O
seu finalmente pretendente, era casado e as leis da
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época não permitiam divórcio e, ainda por cima, tinha
se amasiado com uma índia, no norte de Goiás, com
quem teve uma filha, a Guajaja, à época, com dois
anos de idade. Como a Senhora Jacintha, uma
matriarca conservadora, iria aceitar essa união? –
Não aceitou. Cortou o mal pela raiz: proibiu Cora de
continuar o namoro – sua preocupação com a “boca
do povo” não lhe permitiria afrouxar os punhos. Cora,
apaixonada e inconformada chora junto com
Dindinha, já entregue à sua doença: “São os
desígnios de Deus, filha. Você deve aceitar os fatos e
obedecer sua mãe”. (TAHAN, 2002, p. 68).
Mas Cora, obstinada e corajosa não aceitaria
essa situação apenas como um “designo de Deus” –
continuou seu namoro às escondidas, mesmo
sabendo que já não poderia mais “ser levada ao altar”,
conforme mandava o “figurino”, diante da situação
civil de seu tão esperado pretendente:
- Agora, Cantídio, o que você me diz?
Que caminho seguir? (...)
- casamento não posso lhe propor. (...)
Seria correto que você viesse morar
comigo,
enfrentando
toda
a
sociedade, sua família? Teríamos
coragem para tanto? Para os homens,
você sabe, as coisas são mais fáceis.
Um homem como eu, com meu cargo,
desde que se decida viver com você,
maritalmente, continuaria a ser
respeitado e recebido por todos,
embora não contando com a
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aprovação de muitos. E você? Teria
seu lugar preservado na sociedade?
Com certeza não. Se bem conheço as
pessoas e também esta cidade, você
seria considerada uma mulher sem
princípios morais e, portanto, indigna
de conviver com famílias respeitadas
como a sua, a do doutor Acácio e
todas as outras... (TAHAN, 2002. p.
72-73).

Cora havia encontrado no amor forças
necessárias para enfrentar todas as consequências,
dando mais importância a seus sentimentos que às
regras ditadas pela sociedade de seu tempo, sem se
preocupar com os limites que um namoro naquela
época poderia seguir, sem “ferir” os brios sociais e,
longe dos olhares vigilantes da família e de criados,
vão ficando cada vez mais íntimos e essa intimidade
traz consigo uma gravidez nada desejada.
O casal resolveu enfrentar a situação, mas,
quando Cora conta à mãe, esta toma uma decisão pra
lá de autoritária e conservadora:
- Pois, então, o doutor desonrou minha
filha, hein? Que pretende agora, podese saber? (...)
- Como a senhora sabe, sou casado
(...) Mas já foi feito e não fugirei à
minha responsabilidade.
- E que alternativa me oferece para
devolver a honra à minha família e à
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minha filha, se o casamento não pode
acontecer?
- Conversei bastante com Ana e
propus vivermos juntos. Assumo a
paternidade e ficarei responsável por
ela, pois amo sua filha.
- Pois eu tenho oura proposta. Viverem
aqui em Goiás, será uma afronta à
nossa sociedade, aos nossos amigos,
à família. (...) O senhor irá embora,
deixará a cidade, nosso Estado, e
nunca mais verá ou procurará ter
notícias de Anica. (...) Sou bastante
religiosa para não admitir uma união
sem a bênção de Deus e a fazenda de
meu pai será um bom refúgio até o
nascimento da criança. (...).
- A senhora é muito drástica. Não
seremos o primeiro casal a viver juntos
sem a benção da Igreja. (...)
- Não na minha família, doutor. Ou em
qualquer outra família respeitável que
eu conheça. Se antes eu fiz uma
proposição, agora tomo a decisão: o
senhor partirá, e não se fala mais
nisso. (TAHAN, 2002, p. 80-82).

Ao casal apaixonado, não restou outra saída –
fugiram de Goiás e levaram com eles, também a
pequena Guajaja. Foram viver no Estado de São
Paulo, passando por Jaboticabal, São Paulo,
Penápolis, e Andradina, onde Cora formou sua família
e viveu por cerca de quarenta e cinco anos
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(1911/1956), quando aconteceu “O Cântico da Volta”,
um retorno às suas raízes, sua cidade natal, já vestida
de “seus cabelos brancos”.
O casamento seguraria o ímpeto da mulher
guerreira?
Já instalada em Jaboticabal, nascem os seus
seis filhos, dois morreram com apenas seis meses de
idade, os outros crescem fortes, juntamente com
Guajaja. O casamento, a maternidade e a rotina da
nova vida a impedem de escrever por uns tempos,
mas não a impedem de gravar tudo em sua memória.
Quando recomeça a escrever, seu marido admira
seus escritos, mas nada de incentivo para divulgá-los.
Cora se engaja na vida pública e sua atuação marca
época. Com o intuito de ajudar as pessoas excluídas,
Cora decide dedicar algumas horas de seu tempo à
Associação das Irmãs de Caridade, ligada à Igreja
Católica e faz toda a diferença:
Aninha se torna membro muito ativo e
logo é aceita por todos. Principia a
liderar
as
atividades
como
organização de quermesses, tardes
de chá, pequenos leilões. Inicia uma
campanha para distribuição de leite às
crianças pobres, tratamento de saúde
para idosos. (TAHAN, 2002, p. 125126).

Sua atuação extrapola os limites de simples
voluntária e alcança as esferas políticas, pois sua
atuação de ajuda aos pobres, não parava nas
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decisões políticas locais. Procura o prefeito e o
delegado, para que atuam, não em “soltar verba”, mas
em colocar os serviços públicos para retirarem os
pobres da rua, proibindo que os mesmos ficassem
mendigando. Uma vez recolhidos pelo poder público,
eram acolhidos pela associação, que, após serem
cadastrados, eram encaminhados para tratamento de
saúde e logo após eram conduzidos para a prestação
de serviços à comunidade em geral, trabalhos na
lavoura, enfim, todo o auxílio que necessitavam para
prosseguirem com uma vida social mais digna. Sua
proposta: “Vamos fazer dessa cidade um exemplo
para muitas”. (TAHAN, 2002, p. 130).
Atua também como jornalista no jornal local O
Democrata, órgão que aproveita para sensibilizar a
população jabuticabalense a se unir a ela no auxílio
aos excluídos, conscientizando-os de que os
problemas dos necessitados não eram apenas do
poder público, além de denunciar qualquer tipo de
atitude que prejudicasse a cidade: “Nem o prefeito é
poupado, quando encaminha mal as questões da
cidade”. (TAHAN, 2002, p. 131). A atuação de Cora
incomoda os adversários políticos do prefeito, a ponto
de provocar polêmica e isso força o prefeito a
conseguir verba estadual para a ampliação do
barracão de ajuda aos necessitados e o barracão
acaba por se tornando uma Escola de Agronomia.
Os artigos eram assinados pelo seu pseudônimo
“Cora Coralina”, como também era conhecida na
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cidade, o que lhe dá prestígio popular e isso não é
bem aceito por seu marido:
O doutor não aceita ver Aninha
sobressaindo da média das mulheres
da cidade, senhoras pacatas, levando
vidinhas sem altos e baixos,
preocupadas apenas com casa,
marido,
filhos,
quando
muito
participando dos trabalhos da igreja.
(TAHAN, 2002, p. 131).

A vocação de Cora rumo à fama o incomoda
sobremaneira, a ponto de chegar a culpá-la pela
morte de sua filha Isis, aos seis meses de idade, que
já nascera com problemas de saúde:
Em plena fase de luta para a escola,
nasce mais uma menina: Maria Isis.
(...) Vive apenas seis meses. – Você
abusou. Nunca se poupou nesta
gravidez. Esta divisão entre a casa e
igreja, essa preocupação com tudo e
com todos não ia dar certo mesmo!
Quem pagou foi nossa filha. (...).
(TAHAN, 2002, p. 132).

Entretanto Cora não se intimidava com a falta
de apoio do marido e, além de seu trabalho
filantrópico de ajuda aos necessitados, mãe, esposa,
jornalista, vai “ajuntando suas pedras” e derrubando
preconceitos. Aliás, seu Cantídio já deveria ter se
acostumado, pois a Cora que o acompanhou em uma
aventura de desafios, coragem e ousadia, deixando
para trás tanto conservadorismo e até mesmo seus
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sonhos mais íntimos, não haveria agora de se
transformar em uma mera dona de casa, nem deixaria
que as imposições do marido calassem sua voz. Ela
foi seguindo em frente galgando os degraus da
“escada muito alta” que levantou e cada vez mais
impondo seu “jeito” tão especial e fora de época.
Demonstrou
também
que
era
excelente
empreendedora e com seu jeitinho curioso, foi
criando, a partir de sua cabeça engenhosa, vários
“negócios” que ajudaram no sustento do lar, inclusive
quando foi para São Paulo, para dar continuidade aos
estudos dos filhos e depois da morte de seu marido,
além de ajudar a tantas pessoas a também
“levantarem” suas escadas pela vida afora. Entre
seus vários empreendimentos, plantou flores em
Jabuticabal, foi vendedora de livros e montou pensão
em São Paulo. Por onde passava Cora deixava a
marca de sua vivacidade, como em Penápolis, que a
partir de sementes que sua filha Vicência recolhera
para brincar, ainda em São Paulo, criou um negócio
não só lucrativo como também ecológico e
embelezador da cidade:
As mudas, nas latas, já são uma
centena. O quintal está uma beleza.
Surge a ideia de vender. Mas, para
quem? (...) vai à prefeitura (...) Entra
direto no assunto: - A cidade é muito
quente. Se for arborizada, além do
visual bonito, ficará mais agradável
(...) O Prefeito reluta um pouco. Ouve
opiniões de auxiliares e resolve
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comprar para arborizar apenas a rua
principal. (TAHAN, 2002, p. 171).

Logo depois da aquisição das mudas pela
prefeitura de Penápolis, Cora entra em contato com
outras prefeituras que também aceitam sua proposta,
vende o restante das mudas e providencia nova
semeadura. Ainda em Penápolis, fornece refeições,
que é muito apreciada e elogiada, pois era uma
cozinheira de “mão-cheia”, monta loja de tecidos
(retalhos) e, com as amizades que faz com pessoas
do comércio local, incentiva e participa ativamente da
criação de uma associação comercial.
Muda-se
para Andradina, cidade em franco desenvolvimento,
atendendo ao convite de amigos que fizera ainda em
Jabuticabal:
– Quando a senhora vai se tornar uma
bandeirante como nós? (...)
–
Bandeirante é coisa de homem (...) –
A Senhora vale por dois. Junte-se a
nós. (TAHAN, 2002, p. 178).

Decidida a aceitar mais esse desafio, muda-se
para Andradina para onde transfere e amplia os
negócios da loja “Casa das Borboletas”, além
enfrentar, apesar de viúva e sozinha, problemas
relacionados ao manejo da terra – desde a escolha
das sementes, aquisição de mão-de-obra e
ferramentas; assistência de especialistas em
agronomia, e tudo o mais que se fizesse necessário
para o bom andamento da lavoura que empreendeu
como “desbravadora”, também em Alfredo Castilho,
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vizinho de Andradina, onde foi sitiante e fez lavoura
de algodão e de milho, e após a colheita do milho,
escreveu o seu belíssimo “Poema do Milho”, que
algumas décadas depois confirmou seu voo rumo às
estrelas.
Entre suas inúmeras aventuras e ousadias,
também participou da vida política, porém a seu
modo, sem pleitear nenhum cargo ou posição de
poder, mas apenas com atitudes voltadas para
atender aos interesses imediatos do bairro ou da
cidade, seja através de seus artigos publicados em
jornais de Jabuticabal e São Paulo (foi colaboradora
do “O Estado de São Paulo”), ou de sua participação
direta em vários movimentos.
Cora Coralina, em suas andanças por São
Paulo, “vestiu” as cores da bandeira paulista, mesmo
sem se “apaulistar”, pois quando foi solicitado ao povo
que lutasse pelo interesses paulistas, ela o fez como
faria por seu estado natural, pois quando da
Revolução Constitucionalista de 1932, teve uma
participação muito especial: foi voluntária como
costureira de bibis (bonés para soldados) e uniformes
para enfermeiras; doou suas poucas jóias, incluindo a
aliança (recebeu em troca um certificado: “Dei ouro
para o bem de São Paulo”), além de incentivar o filho
Bretinhas (com apoio do marido), com apenas
dezesseis anos a se alistar e participar do confronto,
episódio que lhes valeu muita angústia, pois com o
fim do movimento revolucionário e o retorno dos
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combatentes, na maior parte feridos, o filho não
voltou. Foi encontrado graças à determinação de seu
Cantídio que não descansou até encontrar o filho
perdido, que por sorte estava são e salvo. Participou
ainda de muitos outros movimentos como na
formação de um partido feminino (escreveu o
manifesto da agremiação); foi oradora em vários
eventos, como na festividade de comemoração dos
quarenta anos da imigração japonesa, e até “aceitou”
dar seu nome para completar a chapa de vereadores
pela UDN, mas não fez esforço algum para pedir
votos, tanto que não se elege:
– Foi melhor não ter ganho. Mal tenho
tempo para cuidar dos sítios (...)
– Mas nós íamos precisar da senhora
na Câmara (...).
– Ajudo mais aqui fora, pode estar
certo.
– Disso temos certeza, e estamos
contando com a senhora.
(TAHAN, 2002, p. 191).

Mesmo tendo aceitado a candidatura, Cora
nunca participou ativamente da política. Segundo
DENÓFRIO, 2006, seu interesse na política estava
sempre voltado em atender às necessidades dos
excluídos e sem voz, como no caso de seu
envolvimento com a fundação do partido feminino em
que ela visava apenas defender os direitos da mulher
ao trabalho. Ela fazia sempre a política de “boa
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vizinhança” – não apoiava o regime ditador de Getúlio
Vargas, mas segundo TAHAN, 2002, era “fervorosa
admiradora de Juscelino”. Na verdade, ela nem
mesmo se importava com o resultado das eleições,
pois sabia que a mulher ainda teria que “ajuntar”
muitas pedras para conseguir fazer frente à política
machista que dominava o Brasil:
- Getúlio Vargas, quando assinou o
decreto de 1932 dando direito de voto
às mulheres, já contava que elas não
fechariam posição a favor de outra
mulher. Ainda vão acompanhar o voto
do marido por algum tempo.
(TAHAN, 2002, p. 191).
(...) Cora fica conhecendo um
deputado federal paulista que tem
aficionados na região. Ele é a favor da
candidatura de Getúlio e quer
convencer Cora à causa, da qual ela
discorda.
- Chegam os quinze anos que ele
esteve nos governando (...).
- Dona Cora, os tempos são outros e o
Homem está consciente desta
mudança e ele ainda é um estrategista
de peso (...).
- É muito difícil acreditar que apenas
cinco anos o tenha feito mudar, a não
ser para pior, considerando-se suas
ideias (...).
(TAHAN, 2002, p. 193-196).
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Em meio a tantos compromissos, Cora ainda
arrumava um tempinho para dar asas à sua
imaginação e, com as “pedras ajuntadas” pelo
caminho, ia construindo sua literatura, formando
versos e contando histórias, mas estas permanecem
guardadas.
O retorno: 45 anos depois
O resgate de um passado mais que presente
O retorno de Cora para Goiás estava 45 anos
atrasados, mas esse “pequeno” atraso não seria
suficiente para fazê-la desistir, pois foram anos
somados, memorizados, poetizados e, acima de tudo,
muito bem registrados, tanto em sua memória como
também nos papéis que iam se multiplicando e indo
para o fundo de suas gavetas. Entre suas andanças,
lembranças e registros, já se somavam mais de meio
século desde que Cora descobriu o mundo por
intermédio da leitura, mas ainda nada de publicação.
Sua viagem de volta ao regaste de seu passado, seria
como reiniciar a vida após tanta caminhada. Sim,
recomeçaria retomando seu ponto perdido nesse
passado longínquo, pois dentro de si, Cora sentia que
faltava algo que completasse o verdadeiro sentido de
sua obra e esse algo era uma parte de seu interior
que não seguiu por inteiro em sua bagagem de ida e
teria que ser resgatado, a despeito de todas as
dificuldades que iria enfrentar, pois afinal estamos
falando de Cora Coralina, uma jovem senhora
obstinada e que já se habituara, por força das
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circunstâncias, a estar sempre recomeçando.
Entretanto, por dois motivos proeminentes, sabia que
agora iria precisar de muito mais força e coragem do
que habitualmente a vida lhe vinha exigido: em
primeiro lugar porque sabia que ainda imperavam
entre seus contemporâneos, resquícios de um
conservadorismo carregado de preconceitos, tabus e
censuras que sempre reprovaram sua coragem e
ousadia em realizar o que achava certo e que para
muitos era um afronte ao comportamento social
“desejável” para uma mulher daquela época; e em
segundo, e a nosso entender, o que exigiria muito
mais coragem, seria o fato de empreender mais essa
façanha e mais um recomeço, de uma forma
absolutamente solitária, visto que seus filhos já
tinham vida própria e ela vivia em estado de viuvez há
mais de vinte anos:
Embora a poetiza tivesse levados
exatos 45 anos para empreender o
cântico da volta de sua solicitação
interior, e só o tenha realizado mais de
20 anos após a morte do marido
(ocorrida em 1934), ela confessa:
‘Foram 16 dias para ir e 45 anos para
voltar. E, quando ia, já
estava
voltando’. (...). ‘Voltava na pata de
caranguejo: um passo para frente e
dois para trás’. Na verdade, o
segmento da ‘epopéia’ da ida do casal
para São Paulo envolveu 14 dias a
cavalo até Araguari (muitas vezes
aproveitando eles a companhia de
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condutores de boiadas), e mais dois
de trem para alcançarem a capital
paulista. O segmento da volta, urdido
secreta
e
solitariamente
pela
contraparte feminina desse par,
demorou 45 anos”. (DENÓFRIO,
CAMARGO, 2005, P. 175-176).

Havia uma razão forte o suficiente para
explicar tanta obstinação: a volta de Cora às suas
raízes estava intimamente ligada pelo amor que
sentia por sua cidade e isso está explicitado na
maioria de seus poemas, contos e história. Esse
desejo e a necessidade interior que ela tinha de voltar
para sua cidade, retomar suas origens, e resgatar um
passado mais que latente em sua memória, bem
como a receptividade cheia de ranço que ela teve que
enfrentar em seu retorno e ainda o sentimento de
solidão que trouxe, junto com “suas pedras” em seu
regresso, está claramente registrado em seu poema
O Chamado das pedras:
A estrada está deserta.
Vou caminhando sozinha.
Ninguém me espera no caminho.
Ninguém acende a luz.
A velha candeia de azeite
De muito de apagou.
Tudo deserto.
A longa caminhada.
A longa noite escura.
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Ninguém me estende a mão.
E as mãos atiram pedras.
Sozinha...
Errada estrada.
No frio, no escuro, no abandono.
Tateio em volta e procuro a luz.
Meus olhos estão cegos.
Vêm do passado.
Num bramido de dor.
Num espasmo de agonia
ouço um vagido de criança.
É meu filho que acaba de nascer.
Sozinha...
Na estrada deserta,
sempre a procurar
O perdido tempo
que ficou pra trás.
Do perdido tempo.
Do passado tempo
escuto a voz das pedras:
Volta... Volta... Volta...
E os morros abriam para mim
imensos braços vegetais.
E os sinos das igrejas
que ouvia na distância
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Diziam: Vem... Vem... Vem...
E as rolinhas fogo-pagou
das velhas cumeeiras:
Porque não voltou...
Porque não voltou...
E a água do rio que corria
chamava... chamava...
Vestida de cabelos brancos
Voltei sozinha à velha casa, deserta.
(MEU LIVRO DE CORDEL, 2002 p.
94-95).

Diante de tantas incertezas, uma certeza
evidente era a de que iria precisar de algum dinheiro
para realizar esse “Cântico da Volta”, e para isso
vendeu o sítio de Alfredo Castilho, mas como suas
atitudes estavam sempre aliadas ao seu instinto
humanitário, não se esqueceu de antes acomodar
todos os empregados que trabalhavam para ela em
propriedades vizinhas. Deixa o restante dos negócios
e propriedades a cargo de amigos e parentes e leva
consigo, além de muitas saudades e emoção, a amiga
Elza, uma antiga colaboradora que a acompanha
desde Penápolis e, é claro, uma montanha de
“pedras” juntadas em sua jornada paulista, para
conseguir atingir o topo da “escada muito alta” que já
havia construído em sua memória.
Estamos no ano de 1956 e nossa poetiza e
escritora, agora com 67 anos de idade, já “vestida de
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cabelos brancos”, parece estar dando os primeiros
passos em direção às estrelas. Quando chega à
cidade, mesmo deparando-se com tantas mudanças,
descobre que nada a surpreende. Reencontra muitas
pessoas de sua geração e com algumas consegue
fazer boa amizade. Com os pés tocando finalmente a
terra-mãe e seus pulmões enchendo-se do ar
saudoso de seu berço pueril é que realmente se
inteira da verdadeira questão que a trouxe de volta:
mesmo tendo percorrido tantos caminhos e
espalhado tantas plantas e raízes, Cora não se
desfez de suas origens:
Cora Coralina declara que nunca se
apaulistou e jamais se esqueceu de
suas raízes sertanejas. (DENÓFRIO;
CAMARGO, 2006, p. 176).

Tinha muitas providências a serem tomadas e
uma delas era resgatar a posse da “Casa Velha da
Ponte”, mas descobre que essa tarefa demandaria
mais tempo do que havia previsto, então retorna à
Andradina um mês depois para desfazer-se do
restante de seus bens e logo depois de resolvidos
todos os negócios, volta agora em definitivo para a
terra onde suas raízes encontravam solo fértil para
alimentar sua veia poética.
Contíguo ao retorno de Cora, acontecia a
construção de Brasília e a novidade estava
impulsionando uma grande transformação no Estado
de Goiás. Cora Coralina era admiradora de JK, não
só pelo seu empreendedorismo aventureiro e
Cleomenes Pereira Casarin

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

182

moderno, mas também pela certeza dos benefícios
que a construção da nova capital traria para Goiás:
- Goiás precisa de Juscelino mais do
que qualquer outro Estado do País. Se
os meios que promovem a mudança
da capital para Centro-Oeste nem
sempre foram “límpidos”, como
querem alguns, só um homem com a
estatura e firmeza dele seria capaz de
realizar o empreendimento. Imagine
que desde 15 de novembro de 1889 já
havia um decreto de mudança da
capital! (TAHAN, 2002, p. 215).

Com relação à informação sobre o projeto de
transferência do Distrito Federal para o interior do
país, constatamos que o projeto é ainda anterior a
1889 (data mencionada por Cora na biografia feita por
sua filha) e que também a definição para o local de
instalação gerou várias discussões:
Diferentemente do que muitos pensam,
Brasília tem suas origens muito antes do início da
construção da capital nos idos de 1956. A primeira
ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do
governo deu-se no século XVIII e é atribuída ao
marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em
1789, incluíram a transferência da capital para o
interior como um dos objetivos de seu movimento.
Depois da independência, na sessão da Assembleia
Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823,
o deputado Antônio Ferreira França leu memorial de
José Bonifácio de Andrada e Silva, onde este
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propunha a instalação da capital na recém criada
comarca de Paracatu do Príncipe. O nome seria
Brasília ou Petrópole.
A partir de 1839, passou-se a imaginar
a construção de uma cidade no
Planalto Central entre os rios São
Francisco, Maranhão ou Tocantins. A
Constituição de 1891 estabeleceu a
mudança da Capital, fato este
ratificado pela Constituição de 1934.
Na Assembleia Nacional Constituinte,
em 1946, as opiniões se dividiram
quanto ao local da nova capital. O
deputado
Juscelino
Kubitschek
defendeu a localidade de Pontal, no
Triângulo
Mineiro,
como
mais
favorável para a instalação do novo
Distrito Federal; o deputado Artur
Bernardes sugeriu que se repetisse
simplesmente o texto da constituição
de 1891; já o deputado João Café
Filho opinou a favor de Goiânia. Por
fim, a Constituição de 18 de setembro
de 1946 determinou que a capital
fosse transferida para o Planalto
Central. Posteriormente, no primeiro
comício de sua campanha eleitoral,
em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955,
o candidato a Presidente da República
Juscelino
Kubitschek,
quando
interpelado em praça pública se de
fato efetuaria a mudança da capital,
respondeu
que
cumpriria
a
constituição.
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(http://www.distritofederal.df.gov.br/
Primeiro acesso em janeiro de 2008).

O memorial de José Bonifácio, acima citado,
teria originado em função de um sonho tido por D.
Bosco, padre italiano que já era “famoso” por seus
sonhos proféticos:
Em 30 de agosto de 1883, Dom Bosco (santo
italiano, nascido em 1815 e fundador da Ordem dos
Salesianos) teve um de seus famosos sonhos. Alguns
trechos do que ele relatou:
Entre os paralelos de 15º e 20º havia uma
depressão bastante larga e comprida, partindo de um
ponto onde se formava um lago. Então,
repetidamente, uma voz assim falou: "...quando
vierem escavar as minas ocultas, no meio destas
montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo
leite e mel. Será uma riqueza inconcebível...".
(http://www.infobrasilia.com.br/bsb_h5p.htm#Leia%2
0isto%20antes Primeiro acesso em janeiro de 2008).
Independente das decisões políticas Cora
precisa conseguir a posse total do “casarão” e para
isso vai traçando acordos (compra das partes em
posse de sobrinhos) e em consequência desses
gastos vê seus recursos financeiros chegarem ao fim.
Dando impulso a mais um “recomeço”, novamente a
empreendedora entra em cena e dá início ao fabrico
de doces caseiros.
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Como ponto de partida para a matéria prima,
aproveita os cajuzinhos do campo que são
encontrados em abundância no serrado goiano, mas
que são desprezados pela população por causa de
seu sabor extremamente ácido e transforma-os em
deliciosas passas.
Sua fama de doceira começa a se expandir
através dos poucos turistas que vêm à cidade
atraídos pela riqueza histórica da cidade e também
pelos comerciantes que vão se instalando em Brasília
e se dirigem à antiga capital goiana em busca de
antiguidades e artesanatos para suas lojas. Cora vai
ultrapassando fronteiras e ficando cada vez mais
conhecida por seus doces, que além de deliciosos
eram caprichosamente embrulhados artesanalmente,
o que lhe rende fama internacional, pois após
alcançar várias partes do país, extrapola fronteiras e
chega até ao Vaticano, além de garantir sucesso
absoluto no turismo local.
Cora rapidamente se integra ao turismo da
cidade e a sua casa vira ponto complementar
“obrigatório” do roteiro turístico e os visitantes que
chegavam para comprarem doces recebiam de
“brinde” seus poemas recitados “ao vivo e em cores”.
Cora, sempre do seu jeitinho peculiar ia disseminando
seu inconfundível talento. Assim Cora ia ganhando a
vida “adoçando” bocas e corações e conquistando a
glória, sem abrir mão de viver em seu “Jardim do
Édem”.
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- DVD contendo as visitas que Cora fez aos
programas Som Brasil e Hebe Camargo, em São
Paulo e ainda momentos de planejamento com o
amigo Paulo D. Araújo (Esse DVD foi copiado de uma
fita de vídeo, gentilmente cedida pelo Sr. Paulo).
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AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Dandara Evangelista Valério

Resumo
Refletir sobre as competências socioemocionais na
atualidade, pensando em uma educação integral,
demanda desafios cada vez maiores no campo
educacional. Este artigo visa discutir a importância de
desenvolver as competências socioemocionais na
Educação Infantil a partir da Base Nacional Curricular
Comum – BNCC. A justificativa do presente artigo é
buscar conhecer o conceito de competência
socioemocional, analisar como esse tema se
encontra na Base Nacional Curricular Comum –
BNCC, além de discutir a importância de desenvolver
as competências socioemocionais ainda na
Educação Infantil.
Palavras-chave: Competência socioemocional –
Educação Infantil – Base Nacional Curricular Comum
– BNCC.
Introdução
Aprender a lidar com as emoções é um
processo complexo, mas de fundamental importância
para conviver em sociedade. Este artigo visa discutir
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a importância de desenvolver a competência
socioemocional ainda na Educação Infantil a partir da
Base Nacional Curricular Comum - BNCC.
A justificativa do presente artigo é buscar
conhecer o conceito de competência socioemocional,
analisar como esse tema se encontra na Base
Nacional Curricular Comum -BNCC, e discutir como o
desenvolvimento da competência socioemocional
pode contribuir na Educação Infantil, colaborando
para que as crianças aprendam a lidar com suas
emoções e gerir seus sentimentos, para que na vida
adulta consigam regular seus comportamentos
alcançando seus objetivos.
Cada vez mais discutimos fatores ligados a
relacionamentos dos sujeitos no cenário educacional,
admitimos que a escola é um local favorecido para
que estudantes possam desenvolver habilidades para
conviver melhor em sociedade. Nesse contexto, em
2017 foi publicado em território brasileiro a Base
Nacional Curricular Comum - BNCC, que define como
direito
de aprendizagens as competências
necessárias para a contemporaneidade.
Notamos que a introdução desse tema,
competências
necessárias
para
a
contemporaneidade, na Base Nacional Curricular
Comum - BNCC vêm ao encontro de a escola superar
o currículo tradicional, expondo que a “educação deve
afirmar valores e estimular ações que contribuam
para a transformação da sociedade, tornando-a mais
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humana, socialmente justa e, também, voltada para a
preservação da natureza” (BRASIL, 2017, p. 8).
Para a compreensão do objeto é necessário
problematizá-lo a partir de questionamentos, tais
como: O que são as competências socioemocionais?
Como a Base Nacional Curricular Comum - BNCC
destaca as competências socioemocionais na
educação? Qual a importância das competências
socioemocionais na Educação Infantil? O artigo se
orienta com os objetivos de analisar o conceito de
competência socioemocional, destacar como ela se
encontra na Base Nacional Curricular Comum –
BNCC, e a importância de desenvolver as
competências socioemocionais na Educação Infantil.
Competências
escolar

socioemocionais

no

âmbito

Quando falamos em lidar melhor com as
emoções, estamos falando em competências
socioemocionais, conhecida como uma ferramenta
que ajuda a controlar impulsos, praticar a gratidão e
motivar
as
pessoas.
Desenvolver
o
autoconhecimento, a capacidade para se colocar no
lugar do outro, o espírito colaborativo, e adaptar-se as
mudanças de situações são habilidades exigidas
constantemente no nosso cotidiano. O ser humano
precisa
desenvolver
essas
competências
socioemocionais ao longo da vida para ter suas
relações sociais mais saudáveis.
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A contemporaneidade apresenta uma gama de
problemas sociais que demandam desafios cada vez
maiores para a educação escolar, atualmente muitas
discussões têm sido feitas no âmbito da literatura
educacional refletindo sobre o papel da escola no
desenvolvimento das competências socioemocionais,
a fim de formar pessoas que consigam atuar neste
mundo complexo. (GOLEMAN; SENGE, 2015).
A revista Nova Escola elaborou um guia para
entender as competências socioemocionais da Base
Nacional Curricular Comum – BNCC, este guia
intitulado Competências Socioemocionais destaca
que as pesquisas sobre esse tema acontecem desde
os anos de 1930, e vem do campo da psicologia. A
partir da década de 1980, com a evolução desses
estudos, foram criados cinco principais eixos. São
eles: abertura ao novo, consciência ou autogestão,
extroversão
ou
engajamento
com
outros,
amabilidade, e estabilidade ou resiliência emocional.
Este guia da revista Nova Escola cita que o objetivo
destes cinco principais eixos são desenvolver
indivíduos com qualidades diversas, também
chamadas de traços de caráter.
A expressão inteligência emocional, foi
introduzida por Mayer & Salovey (1993, apud
FRANCO, 2008) na década de 90, difundiu o conceito
como “um tipo de inteligência social que envolve a
competência para monitorar suas própria emoções e
a dos outros, para discriminar entre elas, e para usar
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essa informação para guiar o pensamento e as
ações.”. As competências socioemocionais vêm
atrelada a esse conceito e segue muito discutido
atualmente.
Diante de tantos benefícios, muito tem sido as
pesquisas sobre as competências socioemocionais.
O CASEL é uma organização internacional, sediada
em Chicago nos EUA, que significa Collaborative for
Academic, Social, and Emotional Learning, é uma das
principais autoridades no avanço da Aprendizagem
Socioemocional (SEL) em educação, fundada em
1994, os pesquisadores desta universidade destacam
a importância da inclusão das competências
socioemocionais no processo educativo e define esse
conceito como:
o processo através do qual se
desenvolve a competência para
reconhecer e regular emoções,
desenvolver
o
cuidado
e
a
preocupação pelos outros, tomar
decisões responsáveis, estabelecer
relacionamentos positivos e lidar com
situações desafiantes eficazmente.
(CASEL, 2003, p.1).

Esta equipe de pesquisadores destacam cinco
competências sociais e emocionais para a promoção
da aprendizagem emocional e social. São elas:
a autoconsciência - que envolve o
conhecimento de cada pessoa, bem
como de suas forças e limitações,
sempre mantendo uma atitude otimista
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e voltada para o crescimento, a
consciência social – que necessita do
exercício da empatia, do colocar-se
“no lugar dos outros”, respeitando a
diversidade, a autorregulação - que
está relacionado ao gerenciamento
eficiente do estresse, ao controle de
impulsos e à definição de metas, as
competências
relacionais
relacionam-se com as habilidades de
ouvir com empatia, falar clara e
objetivamente, cooperar com os
demais, resistir à pressão social
inadequada, solucionar conflitos de
modo construtivo e respeitoso, bem
como auxiliar o outro quando for o
caso, e a tomada de decisões
responsáveis – que preconiza as
escolhas pessoais e as interações
sociais de acordo com as normas, os
cuidados com a segurança e os
padrões éticos de uma sociedade.
(CASEL, 2003 p. 5).

Ainda segundo esta organização de caráter
científico, Casel (2003) a aprendizagem social e
emocional é o processo através do qual cada aluno
desenvolve a sua capacidade de integrar o
pensamento, a emoção, e o comportamento para
construir relações saudáveis e alcançar seus
objetivos.
A qualificação profissional de uma pessoa, ou
seja, a formação acadêmica que envolve cursos
técnicos, de graduação e pós graduação não garante
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o sucesso da profissão. A vida adulta é marcada por
responsabilidade e este percurso de carreira envolve
habilidades intrapessoais e interpessoais, é
imprescindível que além de possuir domínios técnicos
o profissional seja capaz de administrar seus
sentimentos e emoções, para atingir suas metas. É
por meio dessas competências que o profissional
conseguirá solucionar problemas e desenvolver
trabalhos em equipe.
Em entrevista para a revista Neuroeducação, o
pesquisador Filip de Fruyt, afirma que “a capacidade
de cada aluno de gerenciar suas emoções desde
cedo vai ajudá-lo a lidar com adversidades do seu
cotidiano, e isso terá impacto direto em seu
aprendizado” (FRUYT, 2016, p. 13). O autor ainda
salienta que as habilidades socioemocionais, além de
ajudar no aprendizado das disciplinas, estão
vinculadas diretamente com a capacidade da criança
de: se relacionar com os outros, expressando suas
ideias e opiniões, criar laços fortes e trabalhar em
equipe, ter motivação para atingir seus objetivos, ter
mente aberta para se adaptar a novas ideias,
ambientes e pontos de vista, além de “gerenciar
melhor o fracasso e possíveis perdas, de maneira a
torná-lo resiliente ao enfrentar obstáculos e
dificuldades” (FRUYT, 2016, p. 13).
A popularização da internet no final do século
XX e dos instrumentos de busca e redes sociais, no
início do século XXI, acentuou a globalização das
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economias, as novas organizações sociais do
trabalho, e fizeram com que as inquietações e
reflexões quanto ao processo de formação humana e
o papel da escola ultrapassassem definitivamente os
muros das universidades e alcançassem outros
setores da sociedade, produzindo novos saberes e
mobilizando iniciativas de pesquisas e projetos de
diferentes ordens (ABED, 2014, p. 107). Isso implica
em desenvolver o grupo de competências conhecidas
como cognitivas, são elas: interpretar, pensar
abstratamente, generalizar, refletir e introduzir as
competências socioemocionais. Segundo Casel
(2005) essas competências colaboram com a
potencialização do rendimento acadêmico, pois
reflete em comportamentos sociais mais positivos
colaborando com melhores resultados em avaliações
e testes.
Promovido em março de 2014 pela OECD
(Organisation for Economic Co-operation and
Development), Instituto Ayrton Senna (IAS), Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) e MEC, o "Fórum Internacional
de Políticas Públicas - Educar para as competências
do século 21", discutiram sobre as competências
socioemocionais. Nesse encontro reuniram-se
lideranças educacionais de vários países para
compartilhar conhecimentos e refletirem sobre
possíveis alternativas para as escolas, pensando no
progresso social.
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Acreditamos
que
as
competências
socioemocionais precisam ser incluídas em políticas
públicas educativas ambiciosas e vamos sistematizar
e financiar iniciativas que incentivem e desenvolvam
as competências socioemocionais nos estudantes,
afirmou Paim [José Henrique Paim, Ministro da
Educação]. (FÓRUM INTERNACIONAL, 2014: 1-2,
apud ABED, 2014: 109).
Formar para uma educação integral envolve
questões muito além de conteúdos, a escola precisa
alinhar estes conteúdos com as concepções teóricas,
que pressupõem interrelações entre a emoção e a
socialização na aprendizagem humana, isto é um
grande desafio para o século XXI. É urgente
reconhecer que a função da escola também está
ligada em desenvolver habilidades socioemocionais,
pensando na velocidade com que a sociedade vem
sofrendo atualmente.
A Base Nacional Curricular e a competência
socioemocional
A Educação Básica que envolve a Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio no Brasil
é determinada pela Base Nacional Comum Curricular
- (BNCC), que é um documento que relata sobre as
competências, as habilidades e as aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver
durante cada etapa da Educação Básica. Este
documento não deve ser visto como um currículo,
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mas sim como um norteador na elaboração dos
currículos locais.
A Base Nacional Comum Curricular - (BNCC)
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental foi
aprovada e homologada em dezembro de 2017. Por
sua vez, o documento para o Ensino Médio foi
aprovado pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) um pouco mais adiante, no dia 4 de dezembro
de 2018, e homologado na semana seguinte, no dia
14 de dezembro, pelo Ministério da Educação (MEC).
Antes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entre os anos de 1997 e 2000, foi
estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) para os Ensinos Fundamental e
Ensino Médio, mas eles não detalham os objetivos
quanto a Base Nacional Comum Curricular - (BNCC),
e nem envolve a Educação Infantil. A Base Nacional
Comum Curricular - (BNCC) aprovado em 2018, está
em fase de implementação nas escolas das redes
públicas e particulares de todo o Brasil, e traz as
competências gerais para a educação.
Segundo a definição que consta na Base
Nacional Comum Curricular -(BNCC), competências
são “mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atividades e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho”
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(BRASIL, 2017). Segundo o guia da Revista Nova
sobre as competências socioemocionais, a escola
deve desenvolver saberes para que os alunos
consigam resolver problemas relacionados com o seu
cotidiano, sempre respeitando princípios universais,
como a ética, os direitos humanos e a justiça social e
sustentabilidade ambiental, isso faz parte das
competências gerais da Base Nacional Comum
Curricular - (BNCC).
Pensar em educação voltada para desenvolver
o estudante integralmente é um avanço na educação
brasileira. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) preconiza a construção do conhecimento
através da interação do estudante com o meio.
Destacaremos um infográfico com o resumo das 10
Competências Gerais da Base Nacional Comum
Curricular - (BNCC).
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Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular
- (BNCC).

Fonte: http://www.lauricericato.com.br/bncc-competenciasgerais/. Acesso em: 19 out. 2020

Essas competências explicitam o propósito de
uma educação capaz de articular conhecimento com
formação de habilidades, atitudes e valores
importantes para a vida. Essas são as competências
que, de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular - (BNCC) todos os alunos devem
desenvolver:
1.
Valorizar
conhecimentos

e

utilizar
os
historicamente
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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.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e
recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo 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.
3. Valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, e também
participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens –
verbal (oral ou visual-motora, 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. 5. Compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de informação e
comunicação
de
forma
crítica,
significativa, reflexiva e ética nas
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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.
6. Valorizar a diversidade de saberes
e vivências culturais e apropriar-se 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.
7. Argumentar com base em fatos,
dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias,
pontos de vista e decisões comuns
que 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.
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.
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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.
10. Agir pessoal e coletivamente com
autonomia,
responsabilidade,
flexibilidade,
resiliência
e
determinação, tomando decisões com
base
em
princípios
éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários. (BRASIL, 2017. p, 9-10).

A Base Nacional Comum Curricular - (BNCC)
não separa as competências gerais das
competências
socioemocionais,
aquelas
relacionadas
com
as
emoções,
com
o
desenvolvimento da criatividade e com o pensamento
crítico. A lista de competências socioemocionais é
extensa e varia de acordo com a instituição de ensino
ou a corrente de estudos a que está submetida. Elas
estão ligadas à nossa capacidade de pensar, sentir,
decidir e agir, portanto, variam de indivíduo para
indivíduo (Instituto Ayrton Senna, 2018). Existem
diferentes modelos científicos que visam a organizar
os estudos das competências socioemocionais. Os
pesquisadores do Instituo Ayrton Senna criaram seu
modelo, segundo eles:
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Esse modelo foi escolhido porque
organiza
as
competências
socioemocionais de forma abrangente
e, ao mesmo tempo, específica, a
partir de estudos sobre competências
socioemocionais
identificadas
e
validadas cientificamente por meio de
experiências práticas em diversos
contextos, localidades e culturas. Além
disso, há uma quantidade expressiva
e significativa de evidências científicas
no Brasil e no mundo que validam a
importância desse modelo para
diversos resultados alcançados ao
longo da vida. (INSTITUTO AYRTON
SENNA, 2018).

Os pesquisadores do Instituto Ayrton Senna
pretendem com este modelo formar alunos com uma
boa capacidade de resolver problemas, e que estejam
abertos a novas experiências. O modelo de
competências socioemocionais segundo o Instituto
Ayrton Senna são: abertura ao novo, autogestão,
engajamento com os outros, amabilidade e resiliência
emocional.
Abertura ao novo: Diz respeito à capacidade de
uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de
situações desafiadoras, incertas e complexas. Tem
relação com a disposição para novas experiências
estéticas, culturais e intelectuais.
Autogestão: Diz respeito à capacidade de ter
foco, responsabilidade, precisão, organização e
perseverança com relação a compromissos, tarefas e
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objetivos estabelecidos para a vida. Também está
relacionada à capacidade de autorregulação.
Engajamento com os outros: Diz respeito à
motivação e à abertura para interações sociais.
Amabilidade: Diz respeito à capacidade de
conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e
empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir
e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório
do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa.
Resiliência emocional: Diz respeito à
capacidade de aprender com situações adversas e
lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo.
(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018).
Percebemos que a sugestão desse modelo de
desenvolvimento das competências socioemocionais
procura melhorar as relações pessoais e colaborar
com o desenvolvimento da autoestima, visando
resultados positivos na educação.
As primeiras experiências com trabalhos de
aprendizagens relacionadas a esses campos foram
realizadas nos Estados Unidos, Goleman e Senge
(2015) reconheceram os efeitos positivos do trabalho
socioemocional na escola, os autores destacam que
as escolas que trabalham as competências
socioemocionais nos estudantes apresentam
menores índices de bullying, favorecem a melhoria do
clima escolar e o desenvolvimento acadêmico dos
estudantes em geral. Os estudantes numa escola
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mais harmoniosa, que valorizam os aspectos
socioemocionais, “gostam de seus professores e de
estar na classe e estão menos preocupados com
brigas e com a possibilidade de serem vítimas de
bullying” (GOLEMAN E SENGE 2015, p. 17).
Diante dessa realidade, “a educação surge
como um trunfo indispensável à humanidade na sua
construção dos ideais de paz, da liberdade e da
justiça social” (DELORS, 1998, p. 11). Vemos a
educação como a chave para possibilidade de melhor
interação entre as pessoas, com isso o papel da
escola deixa de ser o de cumprir os componentes
curriculares obrigatórios, e passa a colaborar com a
formação de indivíduos capazes de acompanhar as
transformações sociais e as modificações das
estruturas familiares. Nesse sentido, Delors (1998)
destaca que:
Na escola, a arte e a poesia deveriam
ocupar um lugar mais importante do
que aquele que lhes é concedido, em
muitos países, por um ensino tomado
mais utilitarista do que cultural. A
preocupação em desenvolver a
imaginação e a criatividade deveria
também revalorizar a cultura oral e os
conhecimentos
retirados
da
experiência da criança e do adulto.
(…) Esse desenvolvimento do ser
humano, que se realiza desde o
nascimento até a morte, é um
processo dialético que começa pelo
conhecimento de si mesmo para se
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abrir, em seguida, à relação com o
outro. Nesse sentido, a educação é,
antes de mais nada, uma viagem
interior, cujas etapas correspondem à
da
maturação
contínua
da
personalidade.

Notamos que o desafio da escola é formar
sujeitos intelectualmente ativos e independentes,
comprometidos com o coletivo e que ultrapassem a
individualidade, para que sejam capazes de
evoluírem e intervirem nos processos sociais de
forma consciente e ativa (BRASIL, 2017). A Base
Nacional Comum Curricular - (BNCC) vem para
afirmar, de maneira explícita, o seu compromisso com
a educação integral. Ela destaca que:
a Educação Básica deve visar à
formação e ao desenvolvimento
humano global, o que implica
compreender a complexidade e a não
linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas
que privilegiam ou a dimensão
intelectual (cognitiva) ou a dimensão
afetiva. (BRASIL, 2017, p. 14).

Atualmente o desafio da educação escolar é
investir nas competências socioemocionais. Casel
(2005) aponta que trabalhar essas competências
socioemocionais no aluno do século XXI, colabora na
manutenção de uma sociedade voltada para as
questões sociais. Portanto, a Base Nacional Comum
Curricular - (BNCC) prevê que as escolas
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desenvolvam competências e habilidades que lhes
possibilitem mobilizar e articular conhecimentos
conteudistas simultaneamente com as dimensões
socioemocionais, para a formação integral dos
estudantes (BRASIL, 2017).
A Base Nacional Comum Curricular - (BNCC) na
Educação Infantil
A primeira separação de uma criança com
seus vínculos familiares costuma ser quando ela
começa a frequentar a creche ou a pré-escola, a partir
daí a criança passa a ter uma socialização fora de
casa, e são apresentadas propostas pedagógicas,
com o objetivo de desenvolver conhecimentos e
habilidades.
O documento da Base Nacional Comum
Curricular - (BNCC) para a Educação Infantil não
divide suas orientações entre creche e pré-escola,
nem destacam as áreas dos conhecimentos, ele
ressalta a linguagem, a matemática, as ciências
humana e da natureza, observando as crianças de
zero a cinco anos.
Estudos contemporâneos buscam mostrar o
fato de que as crianças que participam coletivamente
da sociedade são sujeitos ativos, e em pleno
desenvolvimento Kramer (1986, p. 79) afirma que
“conceber a criança como ser social que ela é,
significa considerar que ela tem uma história, que
pertence a uma classe social determinada e que
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estabelece relações definidas em sua origem...”. Ou
seja, a criança é um ser portador e produtor de
cultura.
A Base Nacional Comum Curricular - (BNCC)
traz como concepção de criança “sujeitos ativos, que
constroem seus saberes interagindo com as pessoas
e culturas do seu tempo histórico”, Brasil (2017). O
documento ainda destaca a importância de um
trabalho pedagógico que respeita o protagonismo
infantil para que as crianças desenvolvam sua
autonomia, isso é possível quando interagem seus
saberes com as pessoas e culturas do seu tempo
histórico.
Antes da homologação da Base Nacional
Comum Curricular - (BNCC) já tínhamos diretrizes
educacionais anteriores, que continuam sendo
válidas, e propõe orientações para elaboração de
currículos, portanto interagir e brincar continuam
sendo o foco da Educação Infantil, essa interação
colabora com o desenvolvimento de habilidades e
competências que serão importantes na vida adulta.
Porém, a Base Nacional Comum Curricular - (BNCC)
trouxe para a Educação Infantil orientações de
trabalhar com foco nos eixos estruturais, direitos de
aprendizagens da criança e campos da experiência.
De acordo com o documento, os campos de
experiências
colocam, no centro do projeto
educativo,
as
interações,
as
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brincadeiras, de onde emergem as
observações, os questionamentos, as
investigações e outras ações das
crianças
articuladas
com
as
proposições
trazidas
pelos/as
professores/as. Cada um deles
oferece às crianças a oportunidade de
interagir com pessoas, com objetos,
com situações, atribuindo-lhes um
sentido pessoal. Os conhecimentos aí
elaborados,
reconhecidos
pelo/a
professor/a
como
fruto
das
experiências das crianças, são por
ele/a mediados para qualificar e para
aprofundar as aprendizagens feitas.
(BRASIL, 2017, p. 21).

Assim, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil compreende que
são seis os grandes direitos de aprendizagem que
devem ser garantidos a todas as crianças brasileiras,
quais sejam, são: conviver, brincar, participar,
explorar, comunicar e conhecer-se. O documento da
Educação Infantil é sistematizado a partir da
concepção de campos de experiências de
aprendizagens, que propõe uma nova organização
curricular e colocam a criança como centro do
processo educativo, colocando o conhecimento com
a experiência que a criança vai vivenciar no ambiente
escolar. Esses campos de experiências de
aprendizagens enfatizam noções, habilidades,
atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 a 5 anos, e buscam garantir os
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direitos de aprendizagem da Educação Infantil. Os
campos de experiências de aprendizagens
destacados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) são:
O eu, o outro e o nós
Visa a construção da identidade e, também, da
subjetividade da criança. As experiências se
relacionam ao autoconhecimento e à promoção de
interações positivas com professores e demais
colegas. A noção de pertencimento e a valorização às
diversas tradições culturais também são trabalhadas
nesse campo.
Corpo, gestos e movimentos
Foca em atividades e situações nas quais o
uso do espaço com o corpo e variadas formas de
movimentos são exploradas. A partir delas, o aluno
pode construir referências de como ocupar o mundo.
Traços, sons, cores e formas
Prioriza o contato recorrente das crianças com
variadas manifestações culturais, artísticas e
científicas, agregando, também, o contato com as
linguagens visuais e musicais. Nesse campo, os
pequenos são incentivados a terem experiências de
expressão corporal por meio da intensidade dos sons
e ritmos melódicos, além de atividades com escuta
ativa e criação de melodias.
Escuta, fala, pensamento e imaginação
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Enfatiza as atividades práticas com foco na
linguagem oral, ampliando as formas de comunicação
da criança em situações sociais. Fazem parte desse
campo as experiências com cantigas, jogos cantados,
brincadeiras de roda, conversas, entre outras.
Espaço, tempo,
transformações

quantidades,

relações

e

Tem por objetivo favorecer a
construção das noções de espaço em
situações estáticas (perto X longe) e
dinâmicas (para frente X para trás),
colaborando para que a criança
aprenda a reconhecer seu esquema
corporal e sua percepção espacial a
partir do seu corpo e dos objetos a seu
alcance. (BRASIL, 2107).

Embora a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não divide suas orientações entre creche e
pré-escola, dentro de cada campo há objetivos de
aprendizagens, que vincula a três grupos etários:
bebês (de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem
pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e
crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
Essa divisão existe devido as necessidades e
características diferentes dessas faixas etárias.
Embora as competências socioemocionais não
estejam tratadas diretamente na Base Nacional
Comum Curricular - (BNCC) entendemos a
importância de serem trabalhadas ao longo de todo
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ciclo vital, por isso a importância de iniciar seu
desenvolvimento ainda na Educação Infantil.
As competências socioemocionais na Educação
Infantil
Desde que as competências socioemocionais
passaram a ter importância na área educacional
sentimentos e emoções tem recebido atenção de
educadores, compreender suas possibilidades de
desenvolvimento
e
aprimoramento
tomou-se
essencial, para isso, a família e os educadores têm
um papel fundamental na formação integral dos
estudantes. As competências socioemocionais
quando desenvolvidas nas crianças, colaboram para
o seu sucesso dentro e fora do ambiente escolar,
focar a atenção, relacionar-se com os outros e
demonstrar empatia fazem parte desses campos de
experiências, que são aspectos positivos para toda
vida.
Cada vez mais a escola vem carregando o
fardo de desenvolver nas crianças mais novas
competências, com as transformações sociais
ocorridas atualmente as crianças passam a ficar cada
vez mais tempo no ambiente escolar. Goleman (2012)
aponta que essas transformações implicam cada vez
mais a responsabilidade das escolas oferecer
experiências diferenciadas, crianças passando mais
tempo na escola e chegando mais novas neste
espaço de convívio, acabam passando às instituições
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escolares esta importante incumbência: trabalhar e
lidar com as primeiras emoções das crianças.
Gonzalvez-Mena (2011), destaca sobre a
importância de trabalhar as emoções de forma diária,
reconhecendo que os professores precisam estar
emocionalmente disponíveis para as crianças,
ouvindo, olhando, observando atentamente as suas
necessidades, reconhecendo e validando seus
sentimentos
sempre
que
eles
surgirem.
Reconhecemos
que
as
competências
socioemocionais devem ser trabalhadas de forma
transversal, pois é vista como um processo contínuo
e permanente.
O cérebro começa como uma obra
incompleta de arquitetura. Ele tem
possibilidades ilimitadas. O que
acontece com ele nos anos iniciais
produz estruturas reais que se tornam
parte da construção final, sendo que a
criação das estruturas é influenciada
pelas
emoções.
(GONZALVEZVEZMENA, 2011, p. 55).

As competências socioemocionais são
adquiridas ao longo da vida. Para Perrenoud (2000),
as competências socioemocionais se situam no
domínio de processos afetivos emocionais, pessoais
e interpessoais, e isso vem ao encontro dos eixos
estruturantes da própria Educação Infantil, que
envolve interações e brincadeiras. Trabalhar essas
competências diariamente com as crianças favorece
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o processo pedagógico desenvolvido ao longo da sua
formação.
Uma
vez
adquirida,
nenhuma
competência permanece adquirida por
simples inércia. Deve, no mínimo, ser
conservada por seu exercício regular.
(...) os recursos cognitivos mobilizados
pelas competências devem ser
atualizados, adaptados a condições
de
trabalho
em
evolução.
(PERRENOUD, 2000, p.155).

Desenvolver as habilidades socioemocionais
desde a primeira infância surtirá efeitos positivos nas
relações interpessoais, garantido adultos mais
autoconfiantes. As crianças necessitam de estímulos,
garantir que os campos de experiências propostos
pela Base Nacional Comum Curricular - (BNCC)
sejam trabalhados garantirá resultados benéficos,
favorecendo o desenvolvimento integral. O
desenvolvimento das competências socioemocionais
nas instituições de educação infantil, permitem
oportunidades significativas de aprendizagens
inovadoras para as crianças.
As crianças que têm suas emoções
desenvolvidas por meio de experiências físicas e
emocionais, passam a se “perceber melhor a partir da
interação que vai desenvolvendo com as pessoas, a
dar asas a todo o seu potencial, ampliando sua visão
de mundo e aprendendo a enxergar a si mesma como
ser atuante” (NUNES, 2009, p. 18). Isso colabora
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para seu desenvolvimento cognitivo e sua visão de
mundo, quando o educador utiliza suas metodologias
colaborando
com
o
desenvolvimento
das
competências socioemocionais, ele fortalece a
autoestima dos alunos. Nunes (2009, p. 21) enfatiza
que o papel do educador é favorecer um ambiente
propício ao bom desenvolvimento emocional, e
destaca que a relação afetiva entre professor e aluno
pode potencializar o processo de ensino
aprendizagem.
O ambiente escolar, onde são desenvolvidas
as aprendizagens, também contribuí para a evolução
do desenvolvimento emocional. Nunes (2009, p. 74)
enfatiza que o “importante é o ambiente saudável que
a escola proporciona, o espaço potencial para o
desenvolvimento da criança e o empenho de
profissionais da educação em oferecer o melhor a
seus alunos”. Sendo assim, percebe-se que ambiente
escolar exerce influências na educação da criança,
seja na arrumação da sala de aula, até os espaços
externos, pensamos que a organização dos espaços
na Educação Infantil é essencial, pois desenvolve
potencialidades e propõe novas habilidades
cognitivas, motoras e afetivas.
Desse modo, entendemos que ensinar vai
além de transmitir conhecimento, pois é nesse
ambiente que as crianças aprendem a conviver em
sociedade, lidar com o próximo respeitando as
diferenças, e aprendendo a controlar os níveis de
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ansiedade. Conversar com as crianças sobre seus
sentimentos, emoções e comportamentos favorecem
boas práticas de conduta. Pensando na atuação do
professor, em como favorecer o desenvolvimento das
competências socioemocionais, Posada e Pires
(2001) define que o “professor positivo” é aquele
proporciona oportunidades significativas, para que os
alunos consigam resolver seus conflitos e sejam
capazes de reconhecer suas condutas positivas.
Para Posada e Pires (2001), o educador
positivo indica o caminho a seguir ao educando,
respeitando sua liberdade, tendo consciência que
também é um modelo. Esse educador, através de seu
comportamento faz com que a criança entenda, se for
caso disso, que a sua forma de agir não foi a mais
correta, isso sem impor condutas, conduzindo ao
entendimento de que existe limites. Goleman (2012)
ressalta a importância do controle cognitivo, que
entendemos como a capacidade de focar nossa
atenção. Ainda segundo o autor, a escola poderia
otimizar mais essa habilidade para que as crianças
aprendessem a prestar mais atenção à própria
atenção. O hábito de analisar problemas e tomar
decisões sobre eles pode ser exercitado desde a
infância.
A transição entre a Educação Infantil e o
Ensino Fundamental I requer muita atenção, torna-se
necessário estratégias de acolhimento e adaptação
com as crianças, para que haja um equilíbrio,
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facilitando a inserção da criança nessa nova etapa da
vida escolar, é importante que essas crianças
superem os desafios da transição. Nessa direção, faz
necessário que as crianças tenham desenvolvido
habilidades socioemocionais, para que tenham
condições favoráveis para ingressar no Ensino
Fundamental.
Desenvolver
as
competências
socioemocionais nas crianças colabora para que no
início do Ensino Fundamental I ela tenha habilidades
como: focar a atenção, seguir instruções, lidar com
emoções, isso favorecerá o seu desenvolvimento
acadêmico. É muito importante estimular as
competências socioemocionais, embora seja um
grande desafio, mas isso irá garantir o bem estar e
uma vida feliz.
Considerações finais
No decorrer deste artigo, buscamos
compreender
o
que
são
competências
socioemocionais e como elas colaboram como uma
ferramenta que ajuda a controlar as emoções,
favorecendo ao indivíduo relações mais saudáveis ao
longo da sua vida. Apresentamos a importância das
competências
socioemocionais
no
processo
educativo, destacando as cinco competências sociais
e emocionais para a promoção da aprendizagem
emocional que são: a autoconsciência, a consciência
social,
a
autorregulação,
as
competências
relacionais, e a tomada de decisões responsáveis.
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A Base Nacional Comum Curricular - (BNCC)
que define como direito de aprendizagem as
competências
necessárias
para
a
contemporaneidade, vem ao encontro de a escola
superar o currículo tradicional e estimular ações para
que o indivíduo se desenvolva integralmente, isso
inclui desenvolver nos estudantes as competências
socioemocionais. Para a Educação Infantil a Base
Nacional Comum Curricular - (BNCC) destaca a
importância de um trabalho pedagógico que respeita
o
protagonismo
infantil,
favorecendo
o
desenvolvimento da autonomia nas crianças.
O documento da Base Nacional Comum
Curricular - (BNCC) para a Educação Infantil não
divide suas orientações entre creche e pré-escola,
nem destaca as áreas do conhecimento, ele observa
as crianças de zero a cinco anos, e sistematiza o
desenvolvimento em campos de experiências de
aprendizagens, que propões uma nova organização
curricular e destacam as crianças como centro do
processo educativo, colocando o conhecimento com
a experiência que a criança vai vivenciar no ambiente
escolar.
Os educadores têm um papel fundamental na
formação integral das crianças, desenvolver as
competências socioemocionais é primordial para o
seu sucesso dentro e fora da escola. As
competências socioemocionais fazem as crianças
entenderem suas próprias emoções, descobrir seus
Dandara Evangelista Valério

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

221

pontos fortes, tornando-se seres humanos mais
complexos.
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LITERATURA E JORNALISMO
Ederaldo Dias Nazaré

Literatura Informativa
Linguagem Literária e Linguagem Jornalística
Segundo o dicionário Aurélio, “a linguagem é o
uso da palavra articulada ou escrita como meio de
expressão e de comunicação”. É a capacidade humana
de se comunicar, por meio de signos verbais ou não
verbais. Ela permite a transmissão de significados, a
relação entre sujeitos. É através da linguagem que o
homem constrói sua própria existência, sua própria
história.
Há diferentes tipos de linguagens, classificadas
em duas categorias distintas: a linguagem não verbal, na
qual não são utilizadas palavras no processo de
comunicação, mas gestos, figuras, objetos, cores,
signos visuais, que se tornam meios comunicativos. E a
linguagem verbal, a qual se utiliza de vocábulos no
processo comunicacional. Ela acontece na modalidade
oral ou escrita.
Essa linguagem, o uso da palavra como meio de
expressão e comunicação, que será nossa fonte de
análise. No interior da linguagem verbal, duas formas
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específicas no uso da palavra: a linguagem Jornalística
e a Literária.
Num primeiro olhar, LAGE (2006, p.51) afirma
que “a comunicação jornalística é, por definição,
referencial, isto é, fala de algo ao mundo, exterior ao
emissor, ao receptor e ao processo de comunicação em
si”. A linguagem é utilizada como meio de informação e
deve se valer da objetividade.
A linguagem jornalística, segundo o autor, é
objetiva e denotativa,
composta de expressões,
palavras e construções passíveis no registro coloquial e
aceitas no registro formal. É arbitrária, à medida que o
jornalista faz suas opções no uso do léxico.
Metalinguística, ou seja, composta de um conjunto de
sistemas (gráficos, traços, linhas, tipos de fontes),
analógica (legendas, títulos e fotos) e linguística
(manchetes, títulos e textos).
Apresenta, ainda, condição metadiscursiva, à
medida que o discurso jornalístico refere-se a outros
discursos sociais, criando uma hierarquia de vozes,
evitando termos pejorativos e privilegiando valores e
costumes.
LAGE afirma que:
Definir Linguagem Jornalística é restringir
um conceito. As restrições que se aplicam
à linguagem jornalística devem ser
relacionadas com o registro de
linguagem, com o processo de
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comunicação e com os compromissos
ideológicos (LAJE, 2006. p.48).

O processo de comunicação jornalística busca,
por meio da linguagem objetiva e simples, mas dentro
da língua funcional de modalidade culta, clareza de
propostas e de ideias. O jornalismo e com ele sua
linguagem, segundo o autor, deve ser rápido, objetivo,
dinâmico, mostrando o que realmente lhes interessa - o
fato, quando o fundamental é apenas noticiar.
Embora escrito, quase que obrigatoriamente em
terceira pessoa, LAGE evidencia algumas exceções,
como reportagens-testemunho, certas crônicas e textos
intimistas destinados a grupos restritos. Essas
ramificações nos gêneros jornalísticos apontam a
completude do se fazer jornalismo e de seu
desmembramento e aproximação à subjetividade
literária, originando um jornalismo opnativo e
interpretativo, que ultrapassa a pura e objetiva notícia do
jornalismo informativo.
Assim, embora LAGE aponte a necessidade da
linguagem jornalística ser a da informação simples,
imediata, instantânea, capaz de ser facilmente
entendida por todos, e que dispensa “mergulhos
interpretativos” por parte do leitor, quando seu objetivo
for meramente informar. Pode-se concluir de acordo
com as exceções apontadas acima, que a objetividade
nem sempre é regra absoluta no jornalismo.
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A linguagem literária, por sua vez, exige do leitor
a interpretação, sendo eminentemente conotativa,
carregada de significados.
De acordo com PROENÇA (2007, p.45), “o texto
literário resulta de uma criação, feita de palavras. É do
arranjo especial das palavras nessa modalidade de
discurso que emerge o sentido múltiplo que a
caracteriza”.
A multissignificação é uma das marcas do texto
literário, a palavra é repleta de subjetividade.
PROENÇA (2007, p. 46) ainda afirma que “a
literatura se abre, plenamente, à criatividade do artista,
não havendo uma gramática normativa para o texto
literário. Seu único espaço de criação é o da liberdade”.
O texto literário tem seu sentido apoiado no
significante, que significa, e no significado, sentido, isto
é, a linguagem, em suma, tem um significado próprio,
além de sua representação simbólica. Enquanto o texto
não literário estabelece destaque, essencialmente, ao
significado, ao plano do conteúdo.
Diferenciando a estrutura do texto literário do não
literário, PROENÇA afirma que:
As normas reguladoras do texto não
literário, aquelas que se impõem ao
indivíduo por corresponderem àquilo que
habitualmente se diz, precisam ser
obedecidas, sob pena de sérios ruídos na
comunicação e, em certas circunstâncias,
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até de total obliteração do que se
pretende comunicar. No texto literário a
criação estética autoriza qualquer
transgressão nesse sentido. ( PROENÇA,
2007, p.47).

O texto literário é ao mesmo tempo um objeto
estético e semântico. Isto é, distancia-se supostamente
da monossignificação do texto jornalístico ou científico,
por exemplo, que prima pela revelação explícita do
conteúdo, não possibilitando transgressões ou
articulações linguísticas que possam interferir na
transmissão clara e objetiva da mensagem.
Valendo-se da condição artística da literatura e da
composição especial da linguagem literária, PROENÇA
constata que:
Se a literatura é uma arte, nessa condição
ela é um meio de comunicação de tipo
especial e envolve uma linguagem
também especial [...] O discurso da
literatura se caracteriza por sua
complexidade. No discurso não literário,
há um relacionamento imediato com o
referente [...] o texto literário realmente
significativo ultrapassa os limites do
codificador para nos atingir, por força
ainda do mistério da criação em literatura,
com mensagens capazes de revelar
muito da condição humana. Caracteriza
um mergulho na direção do ser individual,
do ser social, do ser humano.
(PROENÇA, 2007, p. 40,41).
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A literatura, como manifestação artística, prima
pela capacidade expressiva, na liberdade do uso da
linguagem. O texto literário ultrapassa os limites da pura
linguagem, aquela cujo objetivo é estabelecer ligação
direta com o referente, instigando o leitor a criar seu
próprio significado diante do texto.
A relação simétrica estabelecida entre leitor e
autor, numa perspectiva de cooperação, engendra a
construção do significado textual.
Segundo PROENÇA:
Para alguns estudiosos, o texto literário
não tem referente, o referente se liga ao
contexto extraverbal; se situaria, portanto,
fora da linguagem; o sentido da palavra
no texto literário emerge do próprio texto
e se apoia sobretudo na dimensão
conotativa (PROENÇA, 2007, p.74).

A linguagem literária formula seu significado e
permite ao leitor dialogar abertamente com ele. A
expressão da condição humana é livre, sem se delimitar
à sistematização, a objetividade, a sintetização da
notícia jornalística.
Embora as linguagens jornalística e literária
apresentem características específicas, elas podem se
convergir no uso consciente, guiadas por uma
intencionalidade, funcionando como mediadora da
relação dialética entre sujeito e mundo.
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Quando intensificam o pensamento e revelam as
preocupações humanas, ambas podem se encontrar no
terreno da interdisciplinaridade e do diálogo entre a
literatura e o jornalismo.
Literatura e Jornalismo:
comunicação.

Da

informação

à

O diálogo interdisciplinar entre a Literatura e o
Jornalismo possibilita o estabelecimento das relações
entre suas formas de relato. Como afirma GALENO
(2002, p.15) “não se trata apenas de que, em um e outro
caso, o instrumento fundamental – a palavra e suas
estratégias discursivas verbais – seja comum”.
A representação simbólica exercida pela
palavra cria condições, assim, para a formulação do
pensamento, a disseminação da informação, o ato
comunicacional.
Ao analisar o uso da palavra com função
essencialmente
representativa,
mostrando
a
aproximação entre um e outro campo de ação
discursiva, GALENO conclui que:
A linguagem, ao tentar representar o real,
funciona como mediadora da relação
dialética entre sujeito e mundo real em
continua
mudança.
A
ideia
de
representação carrega a de substituição,
de reprodução, de figuração. A
representação, ato simbólico, dá-se por
meio dos signos. Numa visão dualista do
signo, pode-se dizer que a representação
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se dissolve no signo, constituído de
significante e significado, representante e
representado. Pode-se ainda afirmar que
a representação constitui um fato ou
fenômeno de consciência individual e
social, que acompanha em uma
determinada sociedade, tal palavra e tal
objeto (GALENO, 2002, p. 30).

A linguagem e, por conseguinte, sua
representação, constitui um ato de instituição social,
é o veículo para a materialização ideológica, o
instrumento de mediação entre os homens e o
mundo, os homens e os outros homens.
Jornalismo e Literatura se alimentam da
linguagem,
alimentam-se
da
representação
simbólica, do mundo real - no caso do jornalismo - ou
da transfiguração do real, criando e recriando um
mundo de verdades - no caso da literatura. Ambos
partem da realidade, de um mundo concreto, dando a
ela contornos específicos.
Investigando as práticas jornalística e literária,
GALENO (2002, p.23) evidencia que “as práticas
jornalística e literária podem ser contempladas como
um conjunto em interseção com outro conjunto”. Há
dimensões da literatura que pouco ou nada têm a ver
com o jornalismo, dimensões do jornalismo alheias às
práticas literárias e, finalmente, um espaço
compartido no qual não é tão fácil distinguir um e
outro tipos de discursos.
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LAJOLO, ao tentar definir o que é Literatura,
conclui que essa é uma pergunta que possui
inúmeras respostas, uma vez que cada tempo e cada
grupo social tem uma determinada resposta, uma
definição singular do que seja Literatura:
O que é Literatura? É uma pergunta que
tem várias respostas. E não se trata de
respostas que, paulatinamente vão se
aproximando cada vez mais de uma
grande verdade, da verdade verdadeira.
Não é nada disso. Não existe uma
resposta correta, porque cada tempo,
cada grupo social, tem uma resposta, sua
definição de Literatura [...] Nessas
investidas, vários tem sido os critérios
pelos quais se tenta identificar o que torna
um texto literário ou não literário: o tipo de
linguagem empregada, as intenções do
escritor, os temas e assuntos que se trata
na obra, a natureza do projeto do escritor.
(LAJOLO,1982, p.25)

Não é possível estabelecer uma definição
exata do que seja Literatura. Sua concepção é
polissignificativa e seu valor é histórico, suas
características e sua funcionalidade variam de acordo
com a concepção dada pelo grupo social do que seja
Literatura, para então serem apresentadas durante a
criação do objeto literário.
Ambos, Literatura e Jornalismo, são parte da
vida, permitem que os leitores tomem contato com
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ela. São fontes de informação e proporcionam um elo
com o mundo, por intermédio do poder significativo da
palavra.
A Literatura é o reflexo de um momento
histórico e o Jornalismo contribui na veiculação dos
acontecimentos que nortearam esse mesmo
momento histórico.
A Literatura Informativa como fonte de análise,
traz grandes reportagens sobre a vida. Assim,
Jornalismo e Literatura trabalham juntos na
construção do discurso.
Compreender e resgatar as características das
linguagens na formação discursiva, na composição
dos relatos que instituem a Literatura de Informação,
possibilita o reconhecimento da linguagem
principalmente informativa dos textos do século XVI e
a eterna convergência entre as formas de
manifestação linguística no resgate, formulação e
disseminação do pensamento e da informação.
Pensar a Literatura e o Jornalismo como
formas de atuação social por intermédio da linguagem
e a condição dialógica que estabelecem entre si,
determina a relevância da comunicação nas relações
humanas e de seu caráter ideológico.
nas

A sedução da palavra e a inspiração literária
Crônicas
de
Viagens
evidenciam
a
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interdiscursividade entre Jornalismo e Literatura na
composição dos relatos.
Segundo Galeno:
Enquanto o jornalismo é o império dos
fatos, a literatura é o jardim da
imaginação.[...]
Enquanto
aquele
pretende oferecer uma visão objetiva, fiel
ao mundo dos fatos que descreve, a
literatura procura apresentar apenas um
recorte verossímil. Nem sempre, a
literatura, por sua vez, é metáfora, versão
indireta da realidade, assim como nem
sempre é uma janela aberta sobre o
mundo. (GALENO, 2002, p.58,80).

A aproximação ou o retrato da realidade
concreta, com a verdade factual, da prática
jornalística, ou o recorte verossímil e o jardim da
imaginação literária, produzem discursos diferentes
na composição linguística e estruturação do texto. No
entanto, a palavra encontra similaridade no
entrelaçamento e no efeito discursivo, a comunicação
e a informação permeiam ambas as práticas.
A palavra é carregada de significado, ela
comunica, transmite informação, independentemente
do gênero no qual foi utilizada.
De acordo com FIORIN (2007, p.52) “a
linguagem cria uma imagem do mundo. Não há
identidade entre linguagem e pensamento. O que há
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é uma indissociabilidade de ambos, que não se
apresentam jamais de forma pura”.
A palavra, seja ela pronunciada ou escrita, seja
utilizada num texto literário ou numa reportagem
jornalística, encontra capacidade expressiva. A escolha
da palavra, na expressão do significado, implica na
relação intrínseca entre linguagem e pensamento.
Pensamento e linguagem são dois aspectos de um
mesmo processo, tanto no ato isolado de simplesmente
informar, quanto no ato de comunicar, no qual falante e
interlocutor são igualmente responsáveis pelo processo
e constituição da mensagem.
A palavra comunicação é oriunda do latim
“communicatio” o seu significado “está carregado de”
com o acréscimo do prefixo “co” e seu significado é
reunião. Tem se então uma atividade realizada
conjuntamente, que acontece por meio de uma relação
de proximidade já estabelecida, pressupondo a troca de
informação entre os participantes da situação em que a
comunicação acontece.
A semiótica diz que a comunicação é a
transmissão de signos que se passa através de códigos
que vão transmitindo entre expressões híbridas.
FIORIN (2007) afirma que “comunicar é agir”,
quando se comunica alguma coisa, tem se em vista agir
no mundo. A comunicação vai além do querer
simplesmente informar, pois ela possibilita que o falante
e seu interlocutor reflitam juntos e dêem sentido ao
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enunciado, o interlocutor pode estabelecer uma relação
contratual ou divergente diante do que é lido ou falado.
A linguagem dá lugar à conservação ou à mudança.
Para MAINGUENEAU (2006), a linguagem da
Literatura se difere da linguagem comum das
pessoas, da linguagem jornalística, por essa ser
utilizada como instrumento de informação, não
exigindo “interpretação”. Todavia, a linguagem, em
sua vivacidade, adquire diferentes formas, norteada
por uma impressão pessoal. Toda leitura que se faz
do mundo e da vida é parcial e desencadeada por
uma intencionalidade objetiva ou subjetiva, de acordo
com aquilo a que se propõe.
Contextualizando a prática jornalística, o
próprio LAGE (2006. p.54) afirma que “as grandes e
pequenas questões da ideologia estão presentes na
linguagem jornalística porque não se faz jornalismo
fora da sociedade e do tempo histórico”.
A informação dada também é fruto de uma
interpretação. Não existe imparcialidade no tocante à
manifestação do pensamento por meio deste
complexo e multifacetado fenômeno. A neutralidade,
em suma, também envolve concepções ideológicas.
A arte literária e a jornalística se configuram na
representação e apresentação do real. Segundo
Proença:
a arte é um dos meios de que se vale o
homem para conhecer a realidade, a
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linguagem é uma das formas de
apreensão do real”. É também, por
intermédio da arte literária, e de todas as
outras manifestações artísticas humanas,
que o homem busca aceder à
interioridade da sua essência, para
melhor saber de si e situar-se. E no seu
percurso existencial, tem procurado
conhecer a si mesmo, o mundo.
(PROENÇA, 2007, p.15).

O gênero narrativo: Crônicas
O gênero narrativo exibe o relato de um enredo,
sendo ele imaginário ou real, situado em lugar e tempo
determinados. Narrar é desvelar algo por intermédio da
linguagem, envolvendo o leitor.
Considerando a estrutura, o conteúdo e a
extensão, pode-se classificar as obras narrativas em
contos, novelas, ensaios, romances, fábulas, poemas
épicos, crônicas, etc.
A narratividade, segundo BULHÕES (2007,
p.40) “é o ponto essencial da confluência de gêneros
do Jornalismo e da Literatura”, isto porque a produção
de textos narrativos, que contam eventos seqüenciais
numa certa identidade temporal, traz para si tanto a
vivência literária quanto a jornalística.
A crônica, como gênero narrativo ambivalente,
transita entre a prática jornalística e o fazer literário.
Ao tentarem entender a crônica como gênero literário
e jornalístico, muitos autores e críticos literários, como
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Antônio Cândido, tentaram entender e definir as
características da crônica como gênero híbrido, que
possibilita a liberdade criadora do cronista no
exercício da linguagem. São características da
crônica:
•

Ligada à vida cotidiana;

•

Narrativa informal, familiar, intimista;

•

Uso da oralidade na escrita: linguagem
coloquial;

•

Sensibilidade no contato com a realidade;

•

Síntese;

•

Uso do fato como meio ou pretexto para o
artista exercer seu estilo e criatividade;

•

Dose de lirismo;

•

Natureza ensaística;

•

Leveza;

•

Diz coisas sérias por meio de uma aparente
conversa fiada;

•

Uso do humor;

•

Brevidade;

•

É um fato moderno: está sujeita à rápida
transformação e à fugacidade da vida
moderna.
Ederaldo Dias Nazaré

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

239

Segundo DE SÁ:
A carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei
D. Manuel assinala o momento em que,
pela primeira vez, a paisagem brasileira
desperta o entusiasmo de um cronista,
oferecendo-lhe a matéria para o texto que
seria considerado nossa certidão de
nascimento. Se a carta compõe o nosso
processo literário é bastante discutível,
mas sua importância histórica e sua
presença constante até mesmo nos
modernos
poemas
e
narrativas
parodísticos atestam que, pelo menos,
ela é um começo de estruturação. É o
marco inicial de uma busca que,
inevitavelmente, começaria na linguagem
dos “descobridores” que chegavam à
terra de Vera Cruz, até que um natural
dos trópicos fosse capaz de pensar a
realidade brasileira pelo ângulo brasileiro,
recriando-a através de uma linguagem
livre dos padrões lusitanos. (DE SÁ, p.5,
2008).

Indiscutível, porém, é que o texto de Caminha
é criação de um cronista no melhor sentido literário do
termo, pois recria com engenho e arte tudo o que o
autor registra no contato com os índios e seus
costumes, naquele instante de confronto entre a
cultura europeia e a primitiva, sempre se valendo de
uma visão cultural humanista.
Seu relato é, assim, fiel às circunstâncias, onde
todos os elementos se tornam decisivos para que o texto
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transforme a pluralidade dos retalhos em uma unidade
bastante significativa. Dessa forma, por mais que
Caminha tenha firmado, no início da “nova de
achamento”, que, “para o bem contar e falar, o saiba pior
que todos fazer”, percebemos que tem consciência da
possibilidade de “aformosear” ou “afear” uma narrativa,
sem esquecer que a experiência vivida é que a torna
mais intensa.
Daí o cuidado em reafirmar que o autor escreve
após ir à terra “para andar lá com eles e saber de eu
viver e maneiras”: a observação direta é o ponto de
partida para que o narrador possa registrar os fatos de
tal maneira que mesmo os mais efêmeros ganhem uma
certa concretude. Essa concretude lhes assegura a
permanência, impedindo que caiam no esquecimento, e
lembra aos leitores que a realidade – conforme a
conhecemos, ou como é recriada pela arte – é feita de
lances. Estabelecendo essa estratégia, Caminha
estabeleceu também o princípio básico da crônica:
registrar o circunstancial
A crônica se ocupa do instante, daquilo que, por
um momento, prendeu a atenção do cronista. Tal fato
será o objeto que dará origem ao texto. Caminha, então
pode ser considerado nosso primeiro cronista, dando
início à estruturação desse gênero, no retrato do
circunstancial por meio da sensibilidade no contato com
o real.
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Analisando a origem etimológica de crônica e sua
temporalidade, BULHÕES afirma que:
Nada mais estranho à natureza de sua
origem, que remete à etimologia de
chronos, o deus grego que representa o
tempo. E reconhecer chronos na
etimologia de crônica é entender que ela
se situa sempre na freqüência de uma
determinada faixa temporal, associada à
necessidade de registrar eventos de uma
dada
circunstancialidade.
Trata-se,
portanto, de um gênero que fixa o tempo
em que é realizado e ao qual se refere. O
tempo da crônica não deixa de ser, pois,
o do próprio cronista. (BULHÕES, 2007,
p.50).

Segundo BULHÕES (2007), entender o
sentido original do termo é fundamental, por mais que,
a princípio, ele pareça ter se perdido na modernidade.
Exemplificando com a carta de Pero Vaz de Caminha
ao rei D. Manuel, em 1500, e citando os demais textos
historiográficos, BULHÕES aponta a conexão das
Crônicas de Viagens com a própria natureza
jornalística:
Trata-se do caráter de registro sequencial
do
tempo
e
da
fixação
dos
acontecimentos relevantes, de que são
exemplos a carta de Pero Vaz de
Caminha ao rei D. Manuel, em 1500, e os
textos historiográficos de um Fernão
Lopes, no século XV.
Não por
coincidência, para os dois autores se
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utiliza o termo cronista. É que, por mais
destoantes que pareçam daquilo que hoje
chamamos de crônica, tais textos
apresentam o traço da efemeridade que
ainda se reconhece atualmente no
gênero. Aliás, tal caráter também revela
sua conexão profunda com a própria
natureza do jornalismo. (BULHÕES,
2007, p.50).

A crônica se aproxima da opinião, da notícia e da
narrativa ficcional, sempre mostrando compromisso com
a realidade histórica, já que o que a fomenta é o
cotidiano, como evidencia DIMAS:
Espremida entre o rigor informativo e a
liberdade verbal, a crônica condensa a
tensão narrativa exemplar, cuja fidelidade
ao
histórico
está
constantemente
ameaçada pela liberdade criativa. Diante
do cronista, o ato de desfolha, se
desventra e, eventualmente, se torna tão
ambíguo quanto a própria linguagem que
o moldou. Se a literatura não precisa, em
princípio, de nenhum compromisso com a
realidade histórica, o mesmo já não pode
ocorrer com a crônica, cujo motor de
arranque é o cotidiano. (DIMAS, 1982,
p.54).

Além disso, a marca subjetiva confere-lhe
singularidade,
afastando-se
da
aparente
impessoalidade da notícia. Ela revela uma posição
observadora e reflexiva.
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Embora a vida das crônicas seja curta, um dia,
quando publicadas no jornal, elas podem sim, ganhar a
eternidade, na mudança de suporte - do jornal para o
livro -, provocando um novo direcionamento. DE SÁ
conclui que:
Quando a crônica passa do jornal para o livro,
amplia-se a magicidade do texto, permitindo ao leitor
dialogar com o cronista de forma bem intensa, ambos
agora mais cúmplices no solitário ato de reinventar o
mundo pelas vias da literatura. (DE SÁ, 2008, p.86).
No caso dos relatos, das Crônicas do
Descobrimento, a perenidade vinha do fato de serem
apreciadas como documentos históricos, capazes de
construir uma ponte entre presente e passado e unir
subjetividade e informação, numa Literatura Informativa.
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A AFETIVIDADE DESENVOLVIDA ATUALMENTE EM
SALA DE AULA
Ellen Yoshida Nobrega Cruz Mary Belmonte

“A educação do homem começa no
momento do seu nascimento, antes de
falar, antes de entender, já se instrui.”
Jean Jacques Rousseau

Na prática docente é necessário, além de formar
cidadãos aptos ao convívio social, garantir que o aluno
desenvolva suas habilidades intelectuais. Essas
habilidades devem ser estimuladas diariamente,
independentemente da atividade trabalhada ou
disciplina ministrada.
O que se observa é que atualmente, a maioria dos
docentes se preocupa muito com o intelecto,
esquecendo que o aluno, em seu papel de descobridor
do seu próprio conhecimento, necessita se expressar
através de seus movimentos e da sua relação afetiva
com a sua família e com seu professor, que tem como
principal atribuição mediar o conhecimento já adquirido
pelo aluno.
Para teoria histórico-cultural de Vygotsky, a
criança nasce com qualidade potencial para aprender
capacidades mediadas pelo mundo em que vive, ou
seja, ao nascer, o ser humano não nasce humano, ele
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aprende a ser de acordo com o meio em que está
inserido, desenvolvendo seu cognitivo - todo o processo
relacionado com a aprendizagem - e sua personalidade
– relacionado com a afetividade, valores morais e éticas.
O papel da educação é assegurar que o processo
de ensino-aprendizagem da cultura e da reprodução das
capacidades e habilidades humanas já constituídas na
própria aprendizagem, seja um processo socialmente
mediado. Para que isso ocorra, é necessário que haja
acesso de novas gerações nas histórias de culturas
passadas e compete aos pais incentivar a criança a
descobrir mais sobre a cultura da humanidade. Já o
professor tem a função de mediar a conexão da criança
com o mundo que ela irá conhecer, pois a cultura só é
compreendida em seu uso social.
É importante ressaltar que, no que diz respeito a
aprendizagem e ao desenvolvimento, a relação do ser
humano com a cultura é importante, mas inerente ao
processo cognitivo, pois mesmo sem a cultura, ocorreria
um
desenvolvimento
humano
garantido
pela
composição biológica com que a criança nasce.
Segundo Vygotsky, o desenvolvimento da
inteligência e da personalidade é externamente
motivado, ou seja, é o resultado da aprendizagem.
Podemos compreender a partir daí, que não é o
desenvolvimento que antecede a aprendizagem, mas
justamente o contrário, é a aprendizagem que antecede
o conhecimento, estimulando o desenvolvimento.
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O papel da escola neste contexto é direcionar o
trabalho educativo para impelir novas conquistas e
conhecimentos do aluno, tendo como ponto de partida
aquilo que o aluno ainda na consegue fazer sozinho,
mas já consegue com o auxílio de alguém mais
experiente e partir daí, preparar o aluno para em breve,
realizar determinada atividade sozinha.
Para o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem e construção da personalidade do aluno,
é imprescindível que o educador desenvolva e construa
uma aula baseada em processos educacionais afetivos.
A pesquisa de campo realizada com professores
dos anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas da
rede pública de ensino, nos mostra que os professores
buscam desenvolver a afetividade em sala de aula
atualmente e que estão empenhados a relacionar o
desenvolvimento cognitivo do aluno com a sua
personalidade.
O Professor 1 (P1) relata que a relação de ensinoaprendizagem atrelada a relação aluno professor
atualmente é significativa, pois é através da confiança e
proximidade entre professor e aluno que as conquistas
vão acontecer gradativamente. Em concordância, o
Professor 2 (P2) acredita que o processo de interação e
troca de conhecimentos é de suma importância e que os
educadores atualmente, estão mais preocupados com o
relacionamento entre professor e aluno em sala de aula.
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Já o Professor 3 (P3) , admite que percebe muitas
reclamações e insatisfações por ambas as partes na
conquista do reconhecimento e valorização de suas
ações e acredita que a interação social e a mediação
com o outro é essencial para que ocorra o sucesso no
processo de ensino- aprendizagem. O Professor 4 (P4)
relaciona a aprendizagem com a confiança que o aluno
irá adquirir com o professor, que é uma pessoa diferente
do seu convívio e que irá lhe ensinar.
No que se refere a como cada professor trabalha
a afetividade em sala de aula atualmente o P1, o P2 e o
P3, criam vínculos afetivos através de ideias e opiniões
dos alunos, de dinâmicas de grupo, brincadeiras lúdicas
e conversas, proporcionando um ambiente de
descontração, prazeroso e lucrativo para a
aprendizagem. O P4, além de realizar atividades que
incentivam o vínculo afetivo, aproveita a oportunidade
de possuir alunos de naturalidades diferentes para
trabalhar a diversidade cultural e o repeito ao próximo.
O P1 relatou que uma das maiores dificuldades
encontradas para o desenvolvimento da afetividade é a
aproximação de alunos tímidos, com problemas de
socialização e o P3, em concordância, acredita que a
insegurança do aluno é um fator digno e que dificulta a
afetividade juntamente com a dificuldade do próprio
professor de abrir espaços. Já os P2 e P4, acreditam
que ainda existe o preconceito em relação a afetividade
e que o professor que é afetivo é conivente e
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incompetente. Por este motivo, os alunos não devem ser
tratados como filhos e sim com respeito as suas
capacidades de aprender.
Para conhecer melhor a realidade do aluno, o
meio em que ele vive e interage, o P1 e o P4 se
aproximam da criança, procuram ouvir seus relatos,
suas atitudes e manifestações de sentimentos em sala
de aula. O P2 afirma que é necessário que professor
dialogue com os familiares, no que diz respeito as
relações em que aluno possui fora do ambiente escolar.
Em concordância, o P4 relata que participa de um
programa oferecido pelo Município que trabalha, no qual
são realizadas visitas do professor a residência do
aluno, proporcionando um conhecimento mais profundo
sobre a vida do aluno e meio em que vive.
O processo de ensino-aprendizagem está
diretamente relacionado com a vida efetiva da criança.
É de extrema importância que o professor, mesmo com
a resistência de alguns pais, procure conhecer o meio
em que o aluno está inserido. Com isso, além de
compreender a leitura de mundo que o aluno possui,
poderá conduzir a cognição do aluno de acordo com a
sua realidade, priorizando, além do desenvolvimento de
suas habilidades intelectuais, a construção gradativa de
sua personalidade.
No que se refere na relação da vida afetiva do
aluno e o desenvolvimento de sua aprendizagem os P1,
P3 e P4 concordam que a felicidade, o prazer e o bem
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estar fornecem condições para o desejo de aprender. Já
o P2, acredita que essa situação depende. Se o aluno
tiver um bom relacionamento com seu professor isso
não afetará a sua aprendizagem e o que acontece fora
da escola, ficará fora da sala de aula.
Segundo Henri Wallon, é a sociedade que define
o projeto de educação, e para a formação de sujeitos
autônomos é necessário uma prática pedagógica
adequada, que promova relações e que crie
correspondência de parte a parte entre a criança, mundo
físico e o conhecimento.
Quanto a ausência do vínculo afetivo entre
professor e aluno e sua contribuição para a indisciplina
em sala de aula todos os professores acreditam que sem
este vínculo não há aproximação, segurança, interesse
e comprometimento do aluno com as atividades
propostas, o que consequentemente gera a indisciplina.
O grupo familiar é a primeira sociedade que a
criança convive. É a partir dessa relação que a
construção de sua personalidade e seus conceitos sobre
éticas e valores morais formarão um indivíduo
questionador e preparado para o convívio social. Esse
processo é realizado através do laço afetivo com a
primeira convivência social de um sujeito, que é a
família.
Todos os professores caracterizam a relação
entre família, disciplina e afetividade atreladas. Para o
P1 e o P2 essas relações dependem uma da outra para
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um sucesso educacional significativo. Quando a família
está presente e faz parte do processo de
desenvolvimento da criança auxiliando e dialogando
junto á escola, consequentemente, haverá disciplina e
boa relação com todos. Em concordância, o P3 e o P4
acreditam que o vínculo estabelecido nessas relações
ultrapassam os muros da escola e potencializa o
crescimento do indivíduo.
A pesquisa de campo nos mostrou também, os
tipos de atividades que, segundo a opinião dos
professores,
seriam
apropriadas
para
o
desenvolvimento da afetividade. Para o P1 e o P4, o
trabalho de socialização com o grupo em sala de aula é
o melhor caminho. O P2 e o P3 acreditam que o
professor é o mediador desta afetividade, utilizando o
diálogo e a troca de experiências no seu trabalho em
sala de aula.
Trabalhar a afetividade em sala de aula é
complexo, pois exige que o professor compreenda
efetivamente que seu papel de ensinar ultrapassa os
processos educacionais e que é necessário que o
professor crie uma parceria com as famílias dos
educandos para assim, conhecer mais sua vida afetiva
e o mundo em que vive. Com isso, o professor poderá
desenvolver a afetividade em sala de aula, atrelada a
atividades diferenciadas que estimulem este processo.
Maneiras de Desenvolver a Afetividade em Sala de
Aula
Ellen Yoshida Nobrega Cruz Mary Belmonte
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“Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção.”
Paulo Freire

Como pudemos observar nos capítulos
anteriores, o processo de desenvolvimento da
afetividade se inicia desde o nascimento da criança e é
aprimorado por relações afetivas com pessoas do seu
ciclo social. Em primeiro momento essa relação ocorre
com sua família e em seguida com seu professor, que
se utiliza do vínculo afetivo para aprimorar o processo
de ensino-aprendizagem e contribuir para a construção
de um sujeito crítico e preparado para ser um cidadão
capaz de conviver socialmente.
Este capítulo está destinado para a reflexão sobre
diferentes maneiras de desenvolver a afetividade em
sala de aula.
O Trabalho Lúdico em Sala de Aula
O processo de ludicidade ocorre por meio de
brincadeiras e jogos, que fazem parte da infância de
qualquer indivíduo e é muito importante para o
desenvolvimento
da
aprendizagem
e
da
personalidade da criança. A dimensão lúdica
acontece por meio de brincadeiras e jogos, que são
sistemas diferentes de interação.
Para Friedrich Frobel, em sua obra The education
of man (1896, p.22):
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“Relaxamento, alegria e sorriso indicam
nos sentimentos da criança que está
adaptada ao puro, não perturbando
desenvolvimento de sua natureza, de sua
natureza humana, da vida da criança, a
vida humana da criança (...) Agitação,
tristeza, lágrimas indicam em sua primeira
aparência o que é oposto ao
desenvolvimento da criança, do ser
humano.”

A brincadeira é um processo natural e prazeroso
que contribui diretamente para o desenvolvimento da
criança, pois ela aprende consigo mesma, possuindo a
liberdade de se expressar com os movimentos do seu
corpo e com suas argumentações, além de interagir com
os outros, conseguir se organizar, criar conflitos e
enfrentar problemas. Além disso, a brincadeira faz com
que o aluno seja autônomo de suas ações, pois a
atividade é proposta por ele mesmo, no mundo que ele
criou. Com isso, a criança é capaz de desenvolver as
noções de espaço e tempo, além de criar a percepção
de associação seus conhecimentos com outras
atividades, objetos e pessoas.
O jogo é uma situação bem semelhante ao
brincar, mas se diferencia em seu contexto com regras
e com um objetivo já estabelecido. Jogar é uma
brincadeira que, além de ser organizada, predominam
regras e um resultado. O jogo ocorre com condições
fundamentais para se conseguir finalizar uma ação.
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O brincar é o desenvolvimento de ideias,
pessoas, sentimentos, liberdade de criar e estabelecer o
que quer que ocorra. No jogo, um ganha e o outro perde.
A brincadeira é o que será o jogo e o jogo é uma
brincadeira evoluída, pois brincar é uma necessidade da
criança e o jogo sua transformação de quando vamos
crescendo.
O jogo e a brincadeira em sala de aula são de
extrema importância para a evolução nos processos
educacionais de ensino, pois o aluno será capaz de
aprender com ações nas quais ele é o principal autor de
determinada situação. A afetividade ocorrerá no
momento do compartilhamento de conhecimentos com
os outros colegas, a emoção e a condução dela, além
da valorização de sua opinião.
Segundo Macedo (2003), é importante apresentar
indicadores para fundamentar a importância do trabalho
lúdico
no
processo
de
aprendizagem
ou
desenvolvimento, sendo prazer funcional, desafio,
possibilidade, dimensão simbólica e expressão
construtiva.
Na maioria dos casos, a criança frequenta a
escola porque é uma obrigação, pois em alguns
ambientes escolares, o jogo e a brincadeira não
compõem
as
situações
do
processo
de
aprendizagem. O prazer funcional ocorre quando a
criança descobre seu conhecimento através de
atividades lúdicas, pois ela vivenciará aquele
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momento com o desenvolvimento de sua afetividade,
atrelados a formação de habilidades e a situação
desafiadora, que motiva o aluno de maneira
intrínseca a aprender com facilidade o que lhe é
proposto.
O desafio e a surpresa fazem qualquer
atividade se tornar interessante. A situação-problema
é essencial para a construção do conhecimento. Além
de se tornar um processo avaliativo diferenciado, é
capaz de promover práticas reflexivas e
questionamentos sobre determinadas situações.
As possibilidades fazem parte da vida. É a
capacidade de transformar algo que aparentemente é
impossível em realidade. No aspecto afetivo, o sujeito
sem a criação das possibilidades, não desenvolve
desejo e no aspecto cognitivo, para se tornar uma
atividade necessária e ela deve ser idealizada ou
realizada, sendo compreensível para o sujeito.
A dimensão simbólica é a mais difícil de ser
desenvolvida nos anos iniciais no Ensino
Fundamental, pois exige do docente trabalhar os
esquemas de imaginação da criança nas atividades
propostas. É a partir da estimulação desses
esquemas que o aluno consegue ampliar sua
assimilação com o mundo.
No que se refere a expressão construtiva, ela
é caracterizada pelo desafio de considerar algo
através de diferentes pontos de vista e de relação
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múltipla. O lúdico é um processo de construção, tendo
um sentido e um foco.
Não podemos esquecer que o trabalho lúdico
no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula
exige mediação do professor, pois no ambiente
escolar é ele que proporcionará esse momento
prazeroso de aprender através do desenvolvimento
de significações, de situações criativas e
desafiadoras, na qual a aprendizagem se tornará uma
consequência do ato de aprender com sentido por
meio de jogos e brincadeiras.
A Prática do Estudo do Meio
O Estudo do Meio é muito interessante para o
desenvolvimento da afetividade em sala de aula.
Essa prática permite que as atividades propostas
sejam socializantes, fazendo com que o aluno se
reconheça como um sujeito transformador no
contexto social que está inserido. O professor
consegue conhecer a realidade que o aluno vive e sua
leitura de mundo, conseguindo mediar essas
evidências no processo cognitivo.
Para Haid, o estudo é definido:
“(...) Como técnica que permite ao aluno
estudar de forma direta o meio natural que
o circunda e do qual ele participa. É uma
atividade curricular extra-classe, que
consiste em promover o estudo de
parcelas significativas da realidade por
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meio de observação e da pesquisa
realizadas diretamente pelos alunos”

É importante ressaltar que o estudo do meio não
pode ser entendido como uma simples atividade que
ocorre fora do ambiente escolar. Pelo contrário, é dentro
da sala de aula que esta atividade se inicia e a partir de
uma proposta, a atividade é planejada e discutida o
Estudo do Meio vai além de uma experiência, é a
vivência que permite a aprendizagem. O aluno associa
o seu ambiente real com significados que elabora e
articula uma ação contínua.
O Estudo do Meio permite, além da interação
entre o professor e o aluno, que a interdisciplinaridade
ocorra naturalmente, pois a partir do estudo, o aluno
realizará a percepção de fatos que ocorrem na realidade
e atrelará com componentes curriculares trabalhados
em sala de aula.
A afetividade será desenvolvida em sala de aula
com projetos de Estudo do Meio, pois a relação entre
professor e aluno será diferenciada. Ambos poderão
entrar na mesma realidade, irão adquirir conhecimento,
desenvolverão a criticidade de acordo com a realidade
aprendida e irão se aproximar.
Celestin Freinet (1896-1966) adotava essa
prática para estimular os alunos a realizarem um
trabalho cooperativo, além de compreenderem melhor o
mundo em que viviam. Esse processo servia como
construção social do conhecimento, pois as aulas
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passeios serviam para atingir o trabalho do real com o
cognitivo.
Para que essa prática seja eficaz, é necessário
que o professor conheça e desenvolva algumas fases,
como veremos a seguir:
•

Planejamento: A atividade deve ser bem
analisada
pelo
professor
antes
da
apresentação para os alunos e, em seguida, a
atividade deve ser discutida e analisada entre
o professor e os alunos, no momento que todas
as dúvidas deverão ser esclarecidas. Neste
momento deverão ser analisado tudo o que
fará parte do estudo e assim conhecer a
realidade em questão.

•

Execução: É o momento principal do
desenvolvimento do Estudo do Meio. São as
coletas de informações, a partir de entrevistas,
pesquisas, visitas e observações para o
estudo.

•

Desenvolvimento e Apresentação de
Resultados: Caracteriza-se pela organização
das coletas de dados e partir delas, propor
soluções, analisar e discutir em grupo. A
apresentação dos dados pode ocorrer através
de
painéis
informativos,
debates
e
dramatizações. O papel do docente neste
contexto é esclarecer as dúvidas e atrelar as
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depois

do

Avaliação: O Estudo do Meio deve ser
avaliado em conjunto, pois professor e aluno
analisarão se os objetivos pretendidos foram
alcançados.

O Estudo do Meio é necessário para que o aluno
e o professor realizem um trabalho de parceria, no qual
o aluno saiba claramente o que o professor quer
trabalhar. O aluno será executor dos conhecimentos
adquiridos e o professor será o mediador e orientador
deste processo.
A Dramatização
Aprendizagem

e

sua

Relação

com

a

A dramatização é uma excelente opção para
que os alunos reflitam sobre determinado assunto a
partir de outra perspectiva. Além do desenvolvimento
da aprendizagem, a dramatização proporciona a
relação do aluno com suas múltiplas habilidades
como o movimento e a afetividade. É neste momento
que o aluno irá expressar sua compreensão sobre o
tema proposto, pois é a partir de sua percepção que
ele irá interpretar. O professor poderá utilizar a
dramatização na busca do estímulo ao crescimento
cultural e aperfeiçoar a linguagem oral e corporal do
aluno.
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As etapas principais para uma apresentação
teatral ou dramatização são a escolha do tema,
composição dos grupos, formação e elaboração do
roteiro, confecção dos recursos para a dramatização
(cenário e figurino), ensaio e apresentação.
Neste trabalho, o professor poderá avaliar a
capacidade dos alunos de interagir com o grupo, de
entendimento sobre o tema proposto, além de
explorar a afetividade, pois o aluno utilizará de seus
sentimentos e emoções para compor um
personagem.
As maneiras de desenvolver afetividade em
sala de aula descritas neste capítulo, tem como intuito
servir de referência para que o docente se baseie e
crie métodos para que o aluno construa seu próprio
conhecimento e seja capaz, a partir de um trabalho
compartilhado entre família e docente, conviver em
uma sociedade igualitária e democrática, na qual o
sujeito principal para fazer a diferença seja o seu
próprio eu.
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OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS COMO
FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA
Felipe Garcia Moura

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
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
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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
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,
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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
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
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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 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
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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
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
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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,
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.
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.
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Assim, 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 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.
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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
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 Tangram é muito
conhecido hoje em dia e também muito gostoso de
brincar.
O objetivo desse jogo é utilizar as sete peças,
sem sobreposição, para montar determinada figura.
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.
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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
precisa ser planejada e ter uma finalidade educativa,
levando-se em conta sempre os conhecimentos que
os alunos já possuem.
A ESCOLA
A escola é o local onde as crianças têm as
primeiras oportunidades de desenvolver diferentes
habilidades de convívio social juntamente com outras
crianças da mesma faixa etária e de idades
diferentes, fora do ambiente familiar. Toda criança vai
à escola para aprender. Por isso, sua trajetória nesse
ambiente, à primeira vista hostil, não deve parecer um
local cheio de problemas e dificuldades em que os
alunos possam fracassar.
A educação é o alicerce fundamental para a
vida em sociedade, pois é capaz de transmitir e
ampliar a cultura humana; pode desenvolver e
ampliar a cidadania, construir novos saberes e
habilidade, preparar para o trabalho. Mas a educação
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vai além: ela é capaz de ampliar os limites da
liberdade humana, à medida que a relação
pedagógica adote, como compromisso ético e
político, a solidariedade e a emancipação.
Para que isso ocorra, atualmente no Brasil, a
Educação Formal Básica compreende a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental (ciclos I e II), com
duração de 09 anos, para alunos com idade entre 6 a
14 anos, aproximadamente, e o Ensino Médio, para
alunos de 15 a 17 anos, em média.
A educação básica em escolas públicas ocupa
um lugar de relevante destaque na sociedade, pois
tem a função social de preparar os indivíduos para o
pleno convívio em sociedade. Além disso, deve dar
acesso ao conhecimento sistematizado acumulado
pela humanidade ao longo de sua existência. Outro
ponto fundamental da educação formal é preparar os
alunos para o mercado de trabalho, pois este, procura
nas escolas mão de obra para o preenchimento de
seus cargos, Segundo o artigo 205 da Constituição
Federal de 1988:
A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da
sociedade,
visando
ao
pleno
desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL, 1988).
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Outro aspecto importante no que diz respeito à
educação básica brasileira é afirmado por Libâneo
(2006) que diz que a mesma está voltada à formação
da personalidade do indivíduo. Isso envolve
diferentes aspectos, entre eles os relacionados aos
sentimentos, ao caráter, à vontade, às convicções e
aos princípios éticos e morais.
A educação está voltada também à conduta
nas diferentes práticas sociais dos cidadãos, além da
plena compreensão da cidadania como ativa
participação social e política, assim como à
compreensão de como se dá o pleno exercício de
direitos e deveres políticos e civis. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) completam ao
afirmar que a educação capacita o aluno a adotar
atitudes de solidariedade e cooperação para com o
próximo, repudiando a injustiça, valorizando o
respeito ao outro e exigindo o mesmo respeito para
si.
Os preceitos que regem a educação básica
estão explicitados na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional– LDBEN 9394/96 e posteriores
alterações com a lei 12.796/13:
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:
Felipe Garcia Moura

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

275

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, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, transversal a todos
os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de
ensino;
IV - acesso público e gratuito aos
ensinos fundamental e médio para
todos os que não os concluíram na
idade própria (BRASIL, 1996).

O currículo escolar obrigatório também está
estabelecido na LDBEN (1996) e posteriores
alterações, conforme a seguir:
Art. 26. Os currículos da educação
infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em
cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos.
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§ 1º Os currículos a que se refere
o caput devem
abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo físico e
natural e da realidade social e política,
especialmente do Brasil.
§ 2o O ensino da arte, especialmente
em suas expressões regionais,
constituirá componente curricular
obrigatório nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos
(BRASIL, 1996).
Os desafios do currículo constam de
maneira
mais
detalhada
nos
Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN’s). O documento, elaborado em
1996 pelo Ministério da Educação e
Cultura, trata-se de um referencial de
qualidade
para
a
educação
fundamental brasileira de todo
território nacional. Apesar de abranger
todo país, o documento respeita a
diversidade cultural e social de
estados e municípios brasileiros, bem
como a autonomia de professores e
equipes
pedagógicas,
devendo,
portanto, tornar-se um referencial para
a educação. Além disso, o documento
está situado historicamente e sua
validade depende de estar de acordo
com a realidade social, necessitando
de avaliação e revisão constantes
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pelos órgãos competentes (BRASIL,
1997).

De acordo com os PCN’s (1997), a instituição
escolar, em uma perspectiva que busque a
construção da cidadania, precisa assumir a
valorização da cultura da comunidade na qual está
inserida e, paralelamente, deve buscar ultrapassar
seus muros, propiciando aos alunos pertencentes a
diferentes grupos sociais o acesso total ao saber
constituído socialmente tanto da cultura nacional
quanto daquela que faz parte do patrimônio universal
da humanidade. Assim,
[...]
o
desenvolvimento
de
capacidades, como as de relação
interpessoal,
as
cognitivas,
as
afetivas, as motoras, as éticas, as
estéticas de inserção social, torna-se
possível mediante o processo de
construção
e
reconstrução
de
conhecimentos. (BRASIL, 1997, p.
34).
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FAMILÍA E ESCOLA: UMA PARCERIA
INDISPENSÁVEL
Fernanda Viveira Alves de Faria

INTRODUÇÃO
Atualmente a família tem sido apontada como
parte fundamental do sucesso ou fracasso do
aprendizado do educando. Ao mesmo tempo ela se
mantem afastada do ambiente escolar, acreditando que
a educação é obrigação da instituição apenas.
Porém tem sido fácil notar que escola e família
devem andar juntas para garantir um melhor
desenvolvimento do indivíduo.
A busca de uma parceria entre família e escola
deve fazer parte de qualquer trabalho educativo que
tem como foco a formação de um indivíduo autônomo.
Essa parceria entre escola e família baseia-se
na divisão do trabalho de educação de crianças, jovens
e adultos, envolvendo expectativas recíprocas.
Levando em consideração que o ser humano aprende
o tempo todo, nos mais diversos interesses que a vida
lhe apresenta, o papel da família é essencial, pois é ela
que determina, desde cedo, o que seus filhos precisam
aprender, quais são instituições que devem frequentar,
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o que precisam saber para tomar as decisões que os
beneficiarão no futuro.
Porém a família parece não estar de fato
envolvida no cotidiano escolar, limitando-se apenas a
participar de algumas reuniões de pais e muitas vezes
com o tempo limitado delegando à escola, na maior
parte das vezes, a responsabilidade pela educação e
instrução das crianças. Ao mesmo tempo a escola
parece querer culpar apenas a família pelo fracasso
das crianças sem sequer refletir sobre as mudanças
que vem acontecendo na sociedade.
Conforme o tempo passa, parece que escola e
família já não têm o mesmo objetivo em relação à
educação da criança. Isso acaba por refletir na
sociedade, criando muitas vezes, indivíduos com
dificuldades
de
relacionamento,
agressivos,
depressivos, sem limites, intolerantes.
Educação para todos
Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação) de 1996, a educação passou a ser um
direito da criança assegurado legalmente. Até os cinco
anos de idade, a frequência às creches e pré-escolas é
uma opção dos pais, cabendo ao Estado o dever de
oferecer vagas nestes espaços. No ensino
fundamental, por volta dos seis anos de idade, a
educação torna-se obrigatória. O Estado não pode
deixar de atender à demanda por vagas de toda a
população infantil que nele ingressa e nem os pais
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devem deixar os filhos sem frequentar a escola,
estando ambos sujeitos à penalidade legal. Heidrich
(2009, p.14) reconhece: ―todos tem o direito à
educação. “Ela deve visar o pleno desenvolvimento da
personalidade humana e capacitar todos a participar
efetivamente de uma sociedade livre”. Fica claro então
que crianças e jovens devem ter seus direitos
assegurados não só pela família como também pela
sociedade e pelo Estado.
Cumpre dizer que o acesso à Educação, além
de ser um direito, se tornou um princípio em nosso país,
mas através de um longo caminhar. A nossa primeira
lei a tratar do acesso à Educação é de 1827. Esta não
assegurava esse direito, foi mais um esforço para
popularizar o ensino com a determinação da
construção de escolas primárias em todas as cidades.
É evidente que, nesse primeiro momento, apenas os
filhos das famílias abastadas eram matriculados tanto
na rede pública como na privada, onde não prevalecia
a ideia de laico, mas sim um forte domínio pelas
instituições religiosas. O predomínio dessa classe
gerou um padrão de gestão e de ensino para atender
crianças que já viviam em um mundo letrado, com
acesso a livros e textos diversos.
Só em 1934 o direito à Educação passa a
constar de fato na lei, quando os intelectuais
brasileiros, comandados pelo educador Anísio Teixeira
(1900-1971), fizeram o Manifesto dos Pioneiros da
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Educação Nova, primeiro movimento intelectual no país
a lutar abertamente pelo acesso amplo à Educação, já
com o olhar voltado para a redução de todas as
desigualdades já latentes no país (desigualdades
culturais, sociais / econômicas).
Em 1988, a Carta Magna tratou do assunto em
seu artigo 205, porém o país entra no século XXI
excluindo mais de 300 mil crianças no Ensino
Fundamental, 60% da população em idade de cursar o
Ensino Médio fora das salas de aula e 80% das
crianças entre zero e 6 anos sem vagas na Educação
Infantil. Todo esse cenário caótico sem falar dos 42
milhões de analfabetos.
Conceituar a educação não é tarefa fácil uma
vez que envolve uma série de conceitos e se encontra
envolvida em diversas áreas tais como a antropologia,
psicologia, sociologia, economia, história, entre outras.
O termo educação, em seu sentido literal, pode
ser definido como sendo o processo de socialização
dos indivíduos, pois, ao receber educação, a pessoa
assimila e adquire conhecimentos. Porém, a acepção
do termo não pode ser abrangida de forma justa se não
houver a compreensão de que a educação também
envolve
uma
sensibilização
cultural
e
de
comportamento, onde as novas gerações adquirem as
formas de se estar na vida das gerações anteriores.
Já o processo educativo toma forma através de
uma série de valores que afetam o indivíduo
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provocando mudanças de diversas ordens, sejam elas:
intelectuais, emocionais e sociais. O fator determinante
para essa incorporação é o grau de sensibilização
alcançado através dos quais, tais valores podem durar
toda a vida ou apenas durante um determinado período
de tempo.
Destarte, torna-se evidente que a sociedade
atual dá grande importância ao conceito de educação
contínua, defendendo a ideia de que o processo
educativo não se limita à infância, uma vez que o
indivíduo necessita adquirir conhecimentos ao longo de
toda a sua trajetória.
Ainda, há uma grande gama que relaciona a
ideia de educação com conhecimento, julgando se
tratarem de sinônimos. No entanto, tão afirmação não
condiz com a assertiva, se considerar que a educação
trata-se de um tipo de conhecimento, mas não pode-se
afirmar com veemência que o conhecimento é um tipo
de educação.
Libâneo (2002, p.70), especifica essa amplitude
quando diz que ―para uns importa mais a educação
como instituição social; para outros, a educação como
processo de escolarização”. Assim, é possível dizer
que cada um conceitua educação de acordo com sua
área de atuação. Alguns autores que se ocupam em
esclarecer o conceito apontam a origem latina de dois
termos: educare (alimentar, educar, criar, referindo
tanto às plantas, aos animais, como às crianças);
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educere (tirar para fora de, conduzir para, modificar um
estado). De acordo com Brandão (1978, p.8-9),
―educação são todos os processos sociais da
aprendizagem, não há uma forma nem único modelo
de educação, a escola não é um o único lugar onde ela
acontece e talvez nem seja o melhor (...)”. Para ele, a
educação existe onde não há escola, pois a educação
é um fragmento do modo de vida dos grupos sociais
que criam e recriam entre tantas outras invenções de
sua cultura em sociedade, a educação é dinâmica. A
educação participa do processo de criação e ideias, de
qualificações e especialidades que envolvem as trocas
de símbolos, bens e poderes que em conjunto
constroem tipos de sociedades. Brandão (1982) referese também ao pensamento que o educador tem sobre
a educação, afirmando que o educador acredita que
entre homens, a educação é o que dá a forma e o
polimento para que, a partir daí, a pessoa possa se
construir. A saber: ―Na medida em que se transforma,
pelo desafio que aceita e que lhe vem do meio para o
qual volta sua ação, o homem se educa. E, na medida
em que comunica os resultados de sua experiência, ele
ajuda os outros homens a se educarem, tornando-se
solidário‖ (ROMANELLI 2007, p. 23). A educação tem
a possibilidade de nos dar um norte para atingirmos
nossos objetivos, pois já nascemos inclinados a
aprender, com uma potencialidade enorme, só
precisamos de motivação, estímulos. Estímulos estes
que podem vir de professores, pais e amigos.
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Educação é um processo que se inicia com o
nascimento e nos acompanha em todos os momentos
da nossa vida. É vivência. É aprender a ser, no convívio
com o outro, nas relações entre seus conhecimentos e
na vida cotidiana. A educação pode existir livre e pode
também ser imposta por um sistema centralizado de
poder, reforçando ainda mais a desigualdade social.
(MORAES, 1997, p. 211) A educação
associa-se, pois, a processos de
comunicação e interação pelos quais os
membros de uma sociedade assimilam
saberes, habilidades, técnicas, atitudes,
valores existentes no meio culturalmente
preparado e, com isso, ganham o
patamar necessário para produzir outros
saberes, técnicas e valores.

Segundo Gadotti (1997, p. 162): ― A mudança
de qualidade nas relações que mantêm a sociedade
ativa é fruto de uma lenta e por vezes violenta
maturação quantitativa, no interior dessas mesmas
relações. É uma guerra surda, cotidiana, e, até certo
ponto, inglória. É o trabalho muitas vezes anônimo, do
professor, por exemplo. A educação só pode ser
transformadora nessa luta surda, no cotidiano, na lenta
tarefa de transformação da ideologia, na guerrilha
ideológica travada na escola. É notório que o mundo na
contemporaneidade pensa em educação e isso é
importante para que haja uma mudança real e
profunda. E para que esta mudança ocorra é

Fernanda Viveira Alves de Faria

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

290

necessário que cada um, Estado, sociedade, escola e
família assumam suas responsabilidades.
Gadotti, pedagogo atuante no ensino público,
relata que a educação tradicional e a nova entendem a
educação como processo de desenvolvimento
individual, porém a atual volta o olhar do indivíduo para
o social, o político e o ideológico, ressaltando a ideia de
que não há idade para se educar, de que a educação
se estende pela vida e que ela jamais é neutra.
Família: base da sociedade
A expressão família originou nos povos romanos
e designava o poderio do chefe sobre a mulher, os
filhos e os escravos, inclusive no que concerne o poder
de morte e vida dos seus membros. Palavra que vem
do latim famulus e significa “escravo doméstico”.
Tratava-se de um poder patriarcal, onde o homem era
o centro deste universo, onde reinava o autoritarismo,
sendo todos os demais componentes totalmente
submissos à figura masculina.
Historicamente, a família começa a modificar-se,
a mãe entra em cena também, podendo substituir o pai,
ou ainda, se não protagonista única, divide esse papel
de autoridade dentro deste âmbito. Com a visão original
de família transformando-se, surgem várias mudanças,
como por exemplo, a não admissão do abuso do poder
do pai sobre os membros familiares. Conforme isso,
Wald (1990 apud VIRGILIO E GONÇALVES) cita que a
mulher começa a ser mais autônoma e a participar da
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vida social e política, podendo também demonstrar sua
autoridade perante o outro.
Considerando-se como expirada a ideia de que
a mulher é instrumento de reprodução e submissão,
cabendo ao pai o poder absoluto sobre todos, incluindo
a figura feminina, todos, aos poucos, foram adquirindo
espaço e, consequentemente, papel social.
Sabe-se que a família, há muito tempo é
concebida na sociedade como a instituição primeira de
formação do indivíduo, na qual o sujeito dará início à
socialização. Dessa forma, é percebida como um
sistema social responsável pela transmissão de
valores, crenças, ideias e significados que estão
presentes
nas
sociedades
(AMAZONAS,
DAMASCENO, TERTO, SILVA, 1992, 2000;
KREPPNER, 2000 apud DESSEN e POLÔNIA, 2007).
Com isso, vê-se que a família possui uma forte
influência para o indivíduo, sendo um dos principais
fatores que contribuem para desenvolvimento deste.
No entanto, quando se fala em família, é
importante ressaltar como se dá essa constituição, pois
se sabe que ao longo das últimas décadas essa
instituição vem se modificando e transformando. Dessa
forma, essas modificações vêm ocorrendo através da
história, variando de um contexto para outro, por conta
das fortes influências políticas, sociais, econômicas e
culturais.
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Família:
conjunto
de
parentes
por
consanguinidade ou por afinidade; descendência,
linhagem, estirpe; conjunto de pessoas da mesma
seita, fé, sistema, profissão. Esse é o significado de
família de acordo com o dicionário Aurélio. A família
sempre nos foi apresentada como instância formadora
e socializadora da criança.
Battaglia apud NOBRE (1987) conceitua a
família dizendo que a família pode também ser
considerada como: (...) um sistema aberto em
permanente interação com seu meio ambiente interno
e/ou externo, organizado de maneira estável, não
rígida, em função de suas necessidades básicas e de
um modus peculiar e compartilhado de ler e ordenar a
realidade, construindo uma história e tecendo um
conjunto de códigos (normas de convivências, regras
ou acordos relacionais, crenças ou mitos familiares)
que lhe dão singularidade. (NOBRE, 1987, p.118-119).
Assim sendo, escolher a escola adequada às
expectativas da família e que, ao mesmo tempo,
agrade a criança, é um empreendimento cujo sucesso
depende, em grande parte da habilidade dos pais ao
avaliarem diferentes propostas. Estar atento ao projeto
educativo e ao perfil disciplinar da instituição que auxilia
a optar por aquela cujos valores e embasamento mais
se assemelhem aos da família em termos de
exigências, posturas, visão de mundo. Conhecer as
dependências e possibilidades da escola, seus
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diferenciais, bem como os profissionais que estarão
encarregados da educação de seu filho, é importante
para os pais avaliarem a escola. Segundo Falcão
(2007, p.07), ―(...) a Família foi perdendo seus
principais atributos, de tal forma e com tanta rapidez
que se chegou a proclamar o seu fim.
Atualmente, podemos observar que não existe
um modelo tradicional de família, mas apenas uma
estruturação familiar e que dentre essa nova realidade,
pode-se incluir pais que trabalham por uma
necessidade de sustentar família e os que deixaram de
estudar antes mesmo de ser alfabetizado, o que
dificulta a participação desejada no desenvolvimento
escolar do filho.
A participação da família é uma necessidade
contemporânea, almejada por todos que fazem parte
do contexto escolar, independente de ser ensino
fundamental ou educação infantil. Tratar com famílias
hoje, é aprender a tratar com a diversidade. Famílias
intactas, famílias em processos de separação e muitas
outras. Houve sem dúvida, uma alteração radical no
modelo tradicional de família, em que o homem era o
único provedor, ficando evidente a mudança do papel
da mulher na família. Conforme Battaglia, pode-se
dizer: Como construções sociais relativamente
recentes, estas complexas reformulações familiares
encontram-se sem modelo preestabelecido. Sendo
assim, cada família necessita lidar com seus padrões e
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conceitos preestabelecidos para deles fazer emergir
uma maneira original de constituir um grupo familiar
com funções, direitos e deveres que atendam aos que
dele participam. Nesta reformulação, as questões de
gênero
são
inevitavelmente
questionadas
e
pressionadas a transformarem-se. (BATTAGLIA, 2002,
p, 7)
A família tem um papel essencial na vida de seus
filhos; é no seio familiar onde acontece o
desenvolvimento das primeiras habilidades, os
primeiros ensinamentos através da educação
doméstica na qual o filho aprende a respeitar os outros,
a conviver com regras que foram criadas e
reformuladas no decorrer da formação da sociedade.
Já a escola vem para reforçar esses valores
primeiros, acrescentando, mas não assumindo para si
o papel inicial da família. Dessa forma, podemos dizer
que: Teoricamente, a família teria a responsabilidade
pela formação do indivíduo, e a escola, por sua
informação. A escola não deveria tomar o lugar dos
pais na educação, pois os filhos são para sempre filhos
e os alunos ficam apenas algum tempo vinculados às
instituições de ensino que frequentam. (TIBA, 1996, p.
111).
Família e escola são os dois pontos importantes
para o desenvolvimento do ser humano. Então, quanto
melhor for a parceria entre elas, mais positivos e
significativos serão os resultados na formação do
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sujeito. A participação dos pais na educação formal dos
filhos deve ser constante e consciente. Vida familiar e
vida escolar acontecem simultaneamente e se
completam. Logo é importante que pais, professores,
filhos/alunos compartilhem experiências, entendam e
procurem trabalhar as questões envolvidas no seu
cotidiano buscando compreender as diversidades de
cada situação.
A educação é responsável pela herança cultural,
compreendendo assim, um processo de socialização,
uma vez que: A educação é a ação exercida pelas
gerações adultas sobre as gerações que não se
encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por
objeto suscitar e desenvolver, na criança, certo número
de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados
pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio
especial que a criança particularmente se destine.
(DURKHEIM, 1978, p, 41).
É possível encontrar alguns pais que usam como
desculpa o pouco tempo que tem para Outros pais
usam da lei da compensação, quando estão juntos, no
pouco tempo que tem, deixam os filhos fazerem tudo o
que querem, sem nenhuma cobrança. Tiba (2007)
ressalta que o tempo deveria ser usado para reforçar a
educação dos filhos e não deseducá-los. Enquanto que
Oliveira (1999) vem alertar que se deve utilizar a
compensação de forma positiva e educativa quando diz
que: Quando um indivíduo adota, por exemplo, os
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mesmos valores organizacionais e comunga o
conhecimento transmitido pela organização, ele é
recompensado de diversas maneiras: o elogio
afetuoso, a recompensa valiosa ou o alívio de ter
escapado ao castigo.
Muitos deles não sabem que o processo
educativo começa ali mesmo, no seio da família, a
partir do momento em que a criança nasce. Afinal de
contas, a família é o primeiro ambiente de formação de
valores, ideias e comportamento. Os pais convivem
com as crianças e muitas vezes não se dão conta de
que suas atitudes poderão influenciar positivamente ou
negativamente na formação de seu filho.
Conforme Brandão (1982, p.12), “a educação
existe sob tantas formas e é praticada em situações tão
diferentes, que algumas vezes parece ser invisível”.
Fazendo-nos,
compreender
que
a
vida
é
essencialmente educativa. Tanto a convivência quanto
o relacionamento familiar são fatores fundamentais
para o desenvolvimento individual.
Uma criança que vive num ambiente familiar
harmonioso, com pais compreensivos, certamente
desenvolverá atitudes positivas em relação a ela e aos
outros que estão ao seu redor. Mas se isso não ocorre,
existe uma grande probabilidade dela se tornar uma
criança agressiva e insegura, o que poderá afetar a sua
vida social.
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Nesta concepção, caberá à escola formar a
criança na continuidade da formação familiar, no que
tange à aquisição de conhecimentos, nas posturas
pessoais e coletivas, diante dos desafios propostos no
contexto ao qual está inserida, solidificando valores,
conduzir
às
práticas
de
solidariedade,
responsabilidade e de sustentabilidade, ficando a cargo
da família a parceria e o reforço estrutural dessas
práticas.
A família e a escola acabam por exercer o papel
combinado do desenvolvimento humano, social e
subjetivo das crianças e dos adolescentes. Acreditar
que o exemplo é a melhor prática educativa a ser
exercitada a todo o momento, evitando, assim
distanciar a coerência da verdade.
ESCOLA: RAIZ DA VIDA SOCIAL OU DIVERSIDADE
HUMANA
Nem sempre houve escola e nem sempre ela foi
do jeito que a conhecemos. Em vários momentos da
história, tipos diversos de sociedades criaram
diferentes caminhos para percorrer a estranha aventura
de lidar com o saber e os poderes que ele carrega
consigo.
Para Heidrich (2009, p.25), ―a escola foi criada
para servir à sociedade.
“Por isso, ela tem a obrigação de prestar
conta de seu trabalho, explicar o que faz
e como conduz a aprendizagem das
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crianças e criar mecanismos para que a
família acompanhe a vida escolar de
seus filhos”.

Sendo assim, não é apenas a família e a escola
que educa. A sociedade também tem uma parcela de
contribuição nesse processo, com as mais variadas
manifestações culturais que exercem, de algum modo,
influência sobre o ser humano e segundo Tiba (1996,
p. 121) ―Cada aluno traz dentro de si sua própria
dinâmica familiar, isto é, seus próprios valores (em
relação a comportamento, disciplina, limites,
autoridades, etc.) cada um têm suas características
psicológicas pessoais.
A formação do caráter e personalidade do
indivíduo ocorre ainda na infância e as principais
instituições responsáveis por este desenvolvimento
são, sem dúvida, a escola e a família. A escola, como
segunda instância, oferece um maior grau de
socialização que a família. É lá que a criança passa a
conviver com outras crianças, experimenta um
ambiente novo, com novas regras e novos conceitos
educativos.
É um lugar para formar pessoas inteligentes.
Segundo Morin (2006, p.24), ―a escola, em sua
singularidade, contém em si a presença da sociedade
como um todo”. É um local que possibilita novas
experiências, uma vivência social diferente daquele
grupo familiar, no sentido de proporcionar um contato
com o conhecimento sistematizado e com um universo
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de interações com pessoas e ambientes diferentes,
capazes de provocar transformações no processo de
desenvolvimento e formação.
Tiba (2007, p. 189), ainda complementa dizendo
que “a escola oferece também atividades especificas
conforme a idade das crianças, o que geralmente não
acontece em casa”. A escola é, como qualquer outra
instituição social, uma disseminadora de saberes e
ideologias e o professor que não é mais visto como um
transmissor de conhecimento e sim como um facilitador
do processo de aprendizagem.
Libâneo (2002) coloca que as práticas
educativas é que, verdadeiramente, podem determinar
as ações da escola e seu comprometimento social com
a transformação. E o professor é fonte de informação,
dentre outras tantas que estão discutidas atualmente, é
também transmissor de ideologia e o seu papel na
sociedade é fundamental.
O papel do professor na sociedade seria o de um
profissional que pode colaborar para que os alunos
tenham uma visão crítica do mundo, levando-os a ter
uma postura autônoma. E para um bom funcionamento
desse papel, é conveniente que haja uma ligação direta
dessa instância com o educando. Ter consciência da
importância da educação é estabelecer um canal de
comunicação com as famílias, para criar confiança
entre pais e escola.
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Segundo Moraes (1997, p. 209), ―a paz e a
solidariedade, harmonia é alguma coisa que se
aprende sim na escola, e a escola é profundamente
responsável por isso, não através dos conteúdos que
ela cria para pessoas e principalmente para as
crianças”.
A escola é importante para o convívio em
sociedade, mas é necessário também estar preparado
para aceitar a atualidade e os novos paradigmas. E
Gadotti (1997, 160) vem ressaltar que: ―A educação
hoje está se repensando a partir de outra concepção
que os educadores estão tendo dela: longe de ser um
lugar imutável, ela está sendo descoberta como um
lugar provisório, inacabado, precário, prolongamento
de uma sociedade. E descobrindo sua precariedade
abre-se para o profissional do ensino uma situação
extremamente
desconfortante,
conflitante.
A
precariedade está por toda parte. Ajudando ao aluno
adquirir a entender e participar socialmente e
politicamente dos problemas de sua comunidade.
Cumpre dizer que a escola tem a obrigação de
prestar contas do seu trabalho, explicando o seu
formato para a condução das aprendizagens, propondo
mecanismos para que a família acompanhe a vida
escolar dos filhos.
Um estudo realizado pelo Convênio Andrés Bello
- acordo internacional que reúne 12 países das
Américas - chamado A Eficácia Escolar IberoFernanda Viveira Alves de Faria
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Americana, aponta que o "efeito família" é responsável
por 70% do sucesso escolar, considerando-se que o
envolvimento dos responsáveis com a Educação dá às
crianças um suporte emocional e afetivo que se reflete
no desempenho", afirma Maria Amália de Almeida, do
Observatório
Sociológico
Família-Escola,
da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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A LITERATURA NOS CADERNOS DA CIDADE DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Gabriela Silva Viana Sousa

INTRODUÇÃO
Em 2017 o Ministério da Educação, seguindo o
Artigo 210 da Constituição Federal de 1988 e no
Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, publicado em 1996, elabora a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Segundo o
MEC, através de um currículo único para todo o país
será “possível promover uma educação de qualidade
com equidade” (MEC, online, ou seja, garantir que o
ensino seja o mesmo em todo o país e que todos os
alunos tenham as mesmas oportunidades. Assim, no
final de 2017, a Secretaria Municipal de Educação da
Cidade de São Paulo, com a maior rede pública de
ensino do país, com um milhão de alunos, anunciou a
elaboração do seu primeiro currículo para a rede
alinhado à Base Nacional Comum Curricular.
Segundo informações fornecidas pela própria
Prefeitura de São Paulo ao anunciar o novo Currículo
na página de Educação da Prefeitura de São Paulo
(Cidade de São Paulo, 2019) o projeto buscou ouvir
especialistas e professores em mais de 100
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encontros realizados ao longo do ano de 2017; 16 mil
professores discutiram a proposta dentro de suas
escolas e responderam a um questionário que gerou
cerca de nove mil sugestões para o novo Currículo. O
projeto também contou, segundo a Secretaria de
Educação Municipal, com a participação de 43.655
estudantes, entre 8 e 18 anos, que foram consultados
e tiveram suas sugestões anotadas.
Com o lançamento do Currículo, em 2018, a
Prefeitura também cria um sistema apostilado
denominado Caderno da Cidade, construído com
base naquele. A partir de 2019, todos os anos do
Ensino Fundamental receberam o material. Apesar de
o Currículo abarcar todas as matérias, Português,
Matemática, Ciências, Artes, Geografia, História,
Educação Física, Inglês e Informática, nem todas as
matérias possuem material didático próprio, que são
impressos e entregues aos alunos no início do ano
letivo, algumas precisam se guiar apenas pelas
orientações do texto oficial, que é o Currículo da
Cidade.
Por ser um material novo e em processo de
construção e adaptações, a pesquisa aqui presente,
que busca analisar a ocorrência dos gêneros literários
no material e as atividades propostas com eles, se
torna relevante para que possamos observar
possíveis acertos e equívocos do material que é
usado para formar tantos alunos.
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Para isso, nos valemos de Pêcheux (2006) e
Orlandi (2001), da Análise de Discurso francesa (AD),
principalmente quando afirmam que o fato de não se
dizer algo também é dizer, que o silêncio significa, ou
seja, o fato de alguns gêneros literários estarem
excluídos do material, por exemplo, não é apenas
uma ausência, mas um indicativo que aponta para
possibilidades: esse gênero já não faz parte da
educação no Brasil (ou no estado de São Paulo)? Ou
ele não é propício a esse período da formação do
discente? A linguagem não é familiar para esse
aluno? Assim como a questionamentos: sem ter
contato com esses textos na escola, em algum
momento, o estudante estará familiarizado? A
Literatura deve ser usada para complementar outros
estudos? Não cabe à escola trabalhar o prazer de ler
e incentivar os discentes a adquirem o hábito? Enfim,
buscamos lançar luz à reflexão e aos
questionamentos aos aspectos que essa ausência
gera.
Como estudamos uma coleção didática do
Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, também nos
valemos das reflexões de Buzen (2005 e 2009) sobre
a questão do material didático apostilado, na intenção
de se entender quais os problemas desse tipo de
material e quais seus benefícios para o processo de
ensino-aprendizagem. Por fim, também recorreremos
a Jouve (2010) sobre a importância da Literatura para
as aulas de Língua Portuguesa, mas também, e mais
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importante, para a formação crítica e cidadã dos
discentes.
LITERATURA NOS CADERNOS DA CIDADE DE
LÍNGUA PORTUGUESA
Conforme já se adiantou, o Caderno da Cidade é
uma apostila feita para cada disciplina ministrada pelas
escolas púbicas estaduais de São Paulo, com o
conteúdo que se espera que os alunos aprendam
naquele ano letivo. O conteúdo escolhido para compor o
material está alinhado com o Currículo da Cidade, que,
por sua vez, foi criado para aplicar a Base Nacional
Comum Curricular. A carta de apresentação do material
do professor, assinada pelo então Secretário Municipal
de Educação Alexandre Schneider, reafirma esse
objetivo: “A coleção Cadernos da Cidade: saberes e
aprendizagens de Língua Portuguesa apresenta
sequências de atividades que propõem um trabalho com
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
constantes no Currículo da Cidade.” (SCHNEIDER, em
Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens, 2019).
Ao longo da carta são citados os eixos fundantes
do Currículo da Cidade de Língua Portuguesa:
•

Prática de leitura de textos;

•

Prática de produção de textos escritos;

•

Prática de escuta e produção de textos orais;

•

Prática de análise linguística.
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Observamos que não há qualquer menção à
Literatura, como se observa em parcela considerável de
livros didáticos tradicionais; dessa maneira, entendendo
esse conhecimento como fundamental no universo
científico, espera-se que ela deva ser inserida na prática
de leitura de textos.
A carta também orienta que, apensar de o
material ser formado por quatro unidades, o que faz com
que cada uma equivalha a um bimestre, há uma certa
autonomia do professor em seguir a sequência que
melhor lhe convier para o processo de ensinoaprendizagem, mas ressalta que todo o conteúdo deve
ser trabalhado, pois é uma orientação direta do Currículo
da Cidade.
Por fim, o último parágrafo apresenta que o
trabalho com o Caderno da Cidade pode se dar em “no
mínimo, 3 (três) aulas, das 5 (cinco) disponíveis para o
componente curricular de Língua Portuguesa, por
exemplo.” (SCHNEIDER, em Caderno da Cidade
Saberes e Aprendizagens, 2019). Assim, fica a critério
do professor definir o conteúdo estudado no restante das
aulas, podendo ser montado um programa que
complemente a apostila.
Nosso objetivo na presente pesquisa é, então,
analisar a ocorrência de gêneros literários na
composição do material e como se dá o trabalho com
eles; para essa segunda parte, analisaremos alguns
exercícios de cada ano.
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Neste sentido, apresentamos como gêneros
literários a divisão proposta por Souza (2005, p. 6 a 12),
em que subdivide a literatura em Épico ou narrativo
(marcado pela objetividade), lírico (marcado pela
subjetividade) e dramático (marcado pelas unidades de
tempo, espaço e ação e pela incompletude enquanto
literatura – se completa no espetáculo). Os subgêneros
(ou estilos) derivados dessa divisão serão apresentados
na medida em que forem encontrados no Caderno
analisado.
Assim, segundo o nosso levantamento, temos:
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Podemos observar, neste apanhado de todo o
caderno, que apenas dois gêneros literários aparecem
para esse ano: o narrativo, com os estilos conto, fábula
e crônica; e o lírico, por meio de dois poemas, em um
total de oito atividades propostas para um ano letivo.

Podemos observar, neste apanhado de todo o
caderno, que temos os três gêneros literários: o épico
com conto e romance, o dramático com a peça e estilos
híbridos como o cordel e o diário entre a lírica e a
narrativa.
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Esse é o material com a menor ocorrência de
textos literários: apenas duas crônicas, um pequeno
conto e um poema, que contemplam os gêneros épico
e lírico.
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Por fim, a apostila destinada ao último ano do
Ensino Fundamental II é a que apresenta a maior
variedade de gêneros literários: um capítulo inteiro de
um romance, quatro contos completos, uma crônica,
dois microcontos, uma prosa poética e sete poemas.
Contemplando os gêneros épico e lírico.
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Com base nesse levantamento, podemos
refletir acerca de algumas questões analisando
individualmente cada ano do Ensino Fundamental II.
No 6º ano, temos apenas oito ocorrências de
Literatura em um material que deveria ser usado o
ano inteiro. Se dividirmos esse número pela
quantidade de bimestres que compõe o ano letivo,
teremos dois textos literários estudados a cada dois
meses. Também se faz necessário pensarmos na
escassez de estilos de gêneros literários: conto,
fábula, crônica e poema.
Para o 7º ano, há uma queda na quantidade de
textos literários propostos pelo material: teatro,
cordel, conto, romance, romance de aventura e diário.
Passamos de oito para seis gêneros. Outra questão a
se questionar neste Caderno é que são ofertados
apenas trechos do romance, romance de aventura e
diário, o que faz com que a quantidade de texto
literário no material possa ser ainda menor do que
quando há contos completos, por exemplo.
O 8º ano é o mais carente de Literatura em seu
material: há apenas crônica, conto e poema, que
somados formam quatro atividades com literatura
para um ano letivo inteiro, sendo que um dos contos
é um miniconto.
Por fim, o 9º ano é o que contém a maior
representatividade de textos literários em sua
composição: romance gótico, conto, crônica,
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microconto, poema, prosa poética, poesia e poema
concreto, gerando 16 ocorrências de estilos nos três
gêneros literários observados nas inserções. É
necessário salientar que o romance gótico conta com
apenas um capítulo e não há atividades propondo que
seja realizada a leitura completa.
Síntese dos dados apresentados
A partir dos dados coletados nos quatro exemplares
da coleção Caderno da Cidade Saberes e
Aprendizagens de Língua Portuguesa, para os anos
que compõe o Ensino Fundamental II, temos a
seguinte ocorrência dos gêneros épico, lírico e
dramático:
CADERNO DA CIDADE – 6º ANO
Gênero Épico Gênero Lírico Gênero
ou Narrativo
Dramático
Conto

Poema

Fábula

Poema

Não
ocorrência

há

Crônica
CADERNO DA CIDADE – 7º ANO
Gênero Épico Gênero Lírico Gênero
ou Narrativo
Dramático
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Cordel
(hibrido)

Romance

Diário (hibrido)

Romance
Aventura

de

Romance
Aventura

de
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Teatro

Cordel (hibrido)
Diário (hibrido)
CADERNO DA CIDADE – 8º ANO
Gênero Épico Gênero Lírico Gênero
ou Narrativo
Dramático
Crônica

Poema

Não
ocorrência.

há

Crônica
Conto

CADERNO DA CIDADE – 9º ANO
Gabriela Silva Viana Sousa

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

315

Gênero Épico Gênero Lírico Gênero
ou Narrativo
Dramático
Romance
Gótico

Poema

Conto

Poema

Crônica

Prosa Poética
(hibrido)

Conto

Poesia

Conto

Poema
Concreto

Microconto

Poema
Concreto

Microconto

Poema
Concreto

Conto

Poema
Concreto

Não
ocorrência.

há

Prosa Poética
(hibrido)
Assim, a partir das tabelas apresentadas, que
separam as ocorrências pelos gêneros literários, épico
ou narrativo, lírico e dramático, podemos ver, de maneira
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mais clara, como se dá a distribuição das atividades a
partir deles.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE: APLICAÇÃO DE
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Gilmara Aparecida da Silva Motta

INTRODUÇÃO
As práticas sociais, alvo constante de reflexões
e debates por parte dos estudiosos das questões
ambientais, são intrinsecamente ligadas a um
contexto permeado pela deterioração do meio
ambiente e de todo seu ecossistema. São
extremamente carentes de articulação com o senso
de educação ambiental, preservação e restauração
via sustentabilidade. A questão ambiental passa por
uma crescente, trazendo consigo uma série de
fatores que fazem parte do ambiente educacional,
proporcionando o envolvimento de inúmeros campos
do saber, a capacitação e treinamento de
profissionais e toda a comunidade escolar em uma
perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar.
Assim sendo, a produção dos saberes
obrigatoriamente deve passar por correlações do
meio social com o meio natural, contemplando ainda
a análise dos processos envolvidos na criação do
saber e na disseminação do mesmo, as partes
Gilmara Aparecida da Silva Motta

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

320

envolvidas neste processo e ainda as formas de
organização social que fazem com que surjam novos
perfis de desenvolvimento, perfis estes que abordem
majoritariamente a sustentabilidade socioambiental.
Tendo como ponto de partida que a maior parte
da população de nosso país é organizada em
ecossistemas urbanos, que chamamos de cidades, é
visível que existe uma deterioração cada vez maior da
qualidade de vida destas pessoas, o que fatalmente
reflete em uma crise ambiental. A falha na gestão de
recursos naturais e a falta de alternativas renováveis
nos grandes centros fazem com que tal condição seja
um tabu a ser superado, onde todos os esforços
devem estar voltados para tal tarefa. Portanto, faz-se
necessária uma profunda reflexão acerca dos
desafios que envolvem a superação deste tabu,
diante da perspectiva atual com suas formas de
pensar e agir necessitando de repaginação. A
solução dos problemas e a reversão das sequelas,
segundo Leff (1993), serão impossíveis sem que haja
uma
reeducação no
sentido de valores,
comportamentos, racionalidade e ainda no aspecto
econômico do desenvolvimento.
A população de nosso planeta hoje organizada
em sociedade vive, em sua maioria, em cidades, que
são ecossistemas idealizados, criados e mantidos
pelos seres humanos. A percepção e a compreensão
destes ecossistemas são primordiais para que
entendamos os impactos ambientais que causamos
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sobre a natureza e tal compreensão pode também
abrir novos horizontes acerca das mudanças
atitudinais que são necessárias para que possamos
manter tais ecossistemas de maneira sustentável.
O ecossistema urbano é que recebe menos
atenção dos estudiosos da área, mesmo com dados
consideráveis tais como a produção de poluição, que
atinge 80% do total e o consumo de cerca de 75% dos
recursos naturais do planeta, mesmo ocupando
apenas 2% de toda superfície terrestre, e portanto,
merece um estudo detalhado de todo o seu
funcionamento e suas rotinas de consumo e despejo
no meio ambiente, tendo estes consigo a
necessidade de descarte adequado.
Os conhecimentos acerca do ecossistema
urbano podem ser disseminados em ambiente
escolar, e já tem sido colocados em pauta, porém de
maneira um tanto quanto superficial e com poucas
aplicações práticas. Por si só a educação ambiental
tem uma grande importância enquanto instrumento
de desenvolvimento e implementação de políticas
voltadas para a melhoria da qualidade de vida nos
ecossistemas urbanos devido ao seu caráter
multidisciplinar. Nesse contexto de importantes
transformações sociais e culturais, o debate sobre
educação ambiental e interdisciplinaridade vem
ganhando cada vez mais espaço no universo
educacional brasileiro.
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CONSCIÊNCIA

Com tantas mudanças comportamentais,
sociais e de valores a serem feitas, surgiu também o
questionamento acerca das práticas que levam ao
crescimento de cidades, estados e países, bem como
da maneira que se dava tal crescimento, tendo em
vista que inúmeros recursos eram consumidos e não
havia uma alternativa para que estes fossem repostos
sem que viessem de fora do local em que era
consumido, o que originou as discussões acerca do
desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável figura como
um dos mais importantes movimentos sociais da
atualidade, com incontáveis iniciativas, muitas delas
voluntárias, e também encabeçadas por grandes
empresas do setor privado, tais como bancos, hotéis,
indústrias químicas, imprensa e outras. Foram
criadas pelo conjunto destas empresas organizações
e parcerias que demonstram total engajamento nas
questões ambientais, bem como fora criada uma série
de diretrizes de ação e de princípios a serem levados
em conta ao longo das atividades que envolvem estas
empresas, como o Pacto Global da ONU e a
convenção de Roterdã. O movimento pela
sustentabilidade e pelo desenvolvimento sustentável
cresceu de maneira extremamente rápida e teve sua
aceitação pelas empresas do mesmo modo, algo que
jamais havia sido visto na história recente do
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empresariado mundial. Com a publicação do relatório
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida
como Comissão de Bruntland, deu se início a
priorização pelo desenvolvimento sustentável e o uso
consciente de recursos naturais por parte da
indústria.
As movimentações preconizando o controle de
qualidade teve uma crescente posterior, datando do
início do pós-guerra, porém ganhando real relevância
em meados da década de 1980, por conta de
questões pertinentes ao mundo empresarial e
interesses das corporações, que fora levado a
readequar-se a um novo padrão de disputa pelo
mercado, que já ocorria em grande parte deste. Os
movimentos pelo desenvolvimento sustentável são
encabeçados, prioritariamente, por empresas que
acabam de entrar no mercado, possuindo uma nova
mentalidade para as questões ambientais e uma
consciência acerca da responsabilidade social
diferente das empresas que já atuam há algum tempo
no ramo. Porém, apesar deste acontecimento dar-se
de fora para dentro, as corporações mais antigas se
veem na obrigação de acompanhar esta nova
tendência, passando por uma renovação positiva em
sua maneira de pensar e de suas ações em relação
ao meio ambiente. Este quadro ainda atua como uma
contraposição às empresas compostas por grandes
conglomerados de entidades governamentais e
sociedade civil organizada, a fim de apontar as
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responsabilidades pela degradação ambiental que se
espalhava ao longo do globo terrestre, passando
então a ser uma questão relevante para os números
de a empresa aderir a tais movimentos, pois as que
não o fazem acabam por perder espaço no mercado
pelo fato de seus consumidores também adquirirem
uma consciência ambiental diferente, boicotando as
empresas
que
não
utilizam
de
práticas
ambientalmente seguras e gerando um fator de
concorrência entre estas.
Apesar de tal comportamento de aderir a
movimentos
que
estejam
vinculados
ao
desenvolvimento sustentável e à responsabilidade
ambiental sejam alvos das mais diversas críticas e
análises a fim de descobrir as reais intenções destas
corporações e o que as motivam a fazerem parte
deste movimento em prol do meio ambiente, é preciso
levar em conta que, em meio às desconfianças e
questionamentos, as ações realizadas já têm reflexo
altamente positivo, e ao passo que as ações se
realizam, as práticas de gestão destas corporações
são aprimoradas e passam a oferecer mais caminhos
para a solução de demandas impostas pelas
questões ambientais. Demandas estas que surgiram
em virtude da evolução tecnológica e do crescimento
populacional.
Sendo assim, é necessário arquitetar uma
estrutura que seja capaz de suprir as suas
necessidades e que, ao mesmo tempo, consiga, sem
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comprometer a sua produção, consumir menos dos
recursos do meio ambiente.
INTERDISCIPLINARIDADE
AMBIENTAL

E

EDUCAÇÃO

Interdisciplinaridade é um conceito que a
princípio pode surgir como algo que se dissocia da
prática diária do educador, devido Às suas condições
de trabalho e da escassez de materiais de trabalho,
em especial na rede pública de ensino, fazendo com
que seja algo inviável. Porém, os educadores são
cada vez mais desafiados pela necessidade de trazer
para o seu universo educacional a dimensão
interdisciplinar. Então, damos atenção aos
questionamentos levantados por Carvalho (1998).
Afinal, de onde vem essa proposta? É mais
uma metodologia? É um princípio educativo? É outra
lógica de organização curricular dos conteúdos? São
os conteúdos comuns a duas ou mais disciplinas ou
campos do conhecimento? Tem que ver com a
formação de equipes a partir de várias contribuições
profissionais?
Todo processo de aprendizagem e a
formulação de atividades interdisciplinares devem
nascer a partir de pesquisa, pois sem pesquisa não
existe ensino, e a prática cientifica não exige mais
uma ruptura com as práticas sociais (TALAMORI,
2003), mas ao invés disso, exige que as
compreendamos e que seja uma prática social de
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conhecimento, na qual se busca informação do meio
de convívio do ser a fim de aplicar o conhecimento a
este mesmo ser. No caso da interdisciplinaridade, a
aplicação de tal conhecimento deve se desenvolver
ao longo de todas as disciplinas do currículo escolar,
embasando então os estudos e fazendo com que os
alunos tenham a real dimensão da importância do
conteúdo ministrado dessa forma.
A interdisciplinaridade consiste na busca por
uma superação da visão fragmentada do
conhecimento em rumo da compreensão do
enredamento, e na ligação intrínseca entre os
elementos que compõe a vida e o conhecimento, bem
como de uma nova atitude no ato de aprender, pois a
interdisciplinaridade implica em uma radical mudança
dos modelos de ensino aprendizagem, bem como da
organização das instituições de ensino acostumadas
com métodos tradicionais e fragmentados, onde cada
disciplina recebe o conteúdo específico em seu
“recipiente” e estes não se misturam em momento
algum.
Na educação ambiental estão presentes
diversos conceitos que abrangem todas as áreas do
conhecimento, sem exceção, o que torna o trabalho
interdisciplinar sobre o tema totalmente possível,
desde que executada a devida pesquisa. As ciências
naturais carregam consigo diversos nomes
importantes que levam ao desenvolvimento da
ecologia, ao passo que os debates relevantes para a
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construção da base dos saberes ecológicos são
extremamente complexos. Ainda assim, o caminho
trilhado por estes saberes tem em sua característica
principal o alcance de níveis cada vez maiores de
complexidade ao que tange a compreensão da vida e
da organização das diferentes sociedades no planeta.
Assim, do estudo de ecossistemas singulares, a
ecologia caminhou para o estudo de totalidades mais
complexas e inclusivas, como biosfera e
ecossistemas.
Sendo assim, a ecologia forma a base para a
concepção
de
um
conhecimento
científico
multidisciplinar, ou seja, que constrói uma área do
saber na qual outros saberes científicos se
encontram, tais como física, química, botânica,
geologia e economia, pois um estudo de vida em
sociedade envolve o estudo do ecossistema urbano e
de diversos outros domínios da ciência. Assim, temos
não só a natureza, mas sim os seres que nela vivem
(incluindo nós humanos), suas sociedades e culturas,
todos inseridos em seus ciclos naturais e interagindo
com o meio ambiente, todos como parte integrante da
ciência ecológica.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CURRÍCULO
A interdisciplinaridade inserida na ecologia, e
consequentemente na educação ambiental, é capaz
de abordar de diferentes pontos de vista as
problemáticas do ecossistema urbano, abordando os
seus principais e mais urgentes aspectos, uma vez
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que da maneira em que se tem atualmente a maioria
destas cidades, totalmente dependente dos recursos
naturais advindos de outras áreas, como por
exemplo, a área rural, elas não seriam capazes de
resistir por duas semanas. Sendo assim, tratam-se
nos estudos interdisciplinares em educação
ambiental, questões que abordam a sustentabilidade
e o correto descarte de dejetos e resíduos.
Analisando os estudos pelo ponto de vista
ecossistêmico urbano, podemos tratar nas disciplinas
de ciências e matemática, do destino correto do lixo
produzido, da medição e dimensionamento das áreas
que receberiam este material; em geografia, a análise
topográfica de uma determinada região e análise do
solo para saber qual seria o local mais adequado a
receber o descarte, entre diversas outras atividades
que podemos citar. Com pequenos temas geradores
como os citados acima, poderíamos desenvolver um
amplo projeto, envolvendo toda a comunidade escolar
e incluindo pesquisas de campo, projeções reais para
a comunidade onde os alunos vivem, de maneira a
não apenas tornar a atividade interdisciplinar, mas
também contextualizá-la com a sua realidade.
Na educação ambiental, assim como em todas
as áreas e disciplinas da educação geral, os
profissionais tem a legítima preocupação de como
realizar as suas atividades. No que tange a prática
agregada
ao
interdisciplinar,
é
totalmente
compreensível e positivo que haja anseio por
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renovação, que aparece conjuntamente com a
expectativa de que os procedimentos para isso sejam
descritos passo a passo, porém, é de conhecimento
de nós educadores que, quando se trata de
metodologias de trabalho não é possível seguir uma
específica “receita de bolo”, e que quando é tentado
algo do tipo, a capacidade criativa dos profissionais
fica restrita à orientação que fora colocada, algo que
sabemos que pode não ser efetivamente útil em todas
as turmas com as quais trabalhamos, uma vez que as
particularidades de cada uma, o contexto em que se
trabalha, exige que tenhamos certa flexibilidade no
plano a ser seguido. Quando se trabalha com algo em
que se propõe uma atividade diferenciada, não cabe
a simples aplicação de modelos jubilados, mas sim a
reinvenção de práticas e a adaptação destas ao
momento do ensino e das realidades distintas que se
enfrenta durante tal processo. Isso é possível,
principalmente, pela troca de experiências e ideias
entre os profissionais atuantes, pelas direções
seguidas e ainda pela avaliação dos resultados
obtidos.
RESPONSABILIDADE SOCIAL E MERCADO
A criação por parte das empresas de
programas de relação com seus trabalhadores, de
serviço ao público e à comunidade, de defesa do
consumidor, de assistência médica e educacional e
de proteção ambiental é uma maneira de assumir a
sua
responsabilidade
social
(MEGGINSON;
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MOSLEY, PIETRI JR., 1998), e, segundo Vassalo
(2000), as ações de responsabilidade social
estabelecem uma transformação obsessiva na
maneira em que as empresas conduzem os seus
negócios. Esta transformação é dada pela enorme
gama de problemas socioeconômicos atingirem a
população que é o público alvo destas empresas, e
entre estes problemas estruturais estão fome,
doenças e a ausência ou difícil acesso à educação
formal. Os conglomerados comerciais, com todo o
seu poderio financeiro, assume um papel crucial no
enfrentamento de tais problemas estruturais.
A responsabilidade social tornou-se algo de
amplo espectro, onde há uma grande variedade de
responsabilidades, envolvendo todos os processos
de produção da corporação, desde a entrada da
matéria prima até a venda de seu produto final,
impactando inclusive o meio ambiente e a sociedade
como um todo. Porém, a operação empresarial passa
a ser algo que, a medida que abrange uma grande
parte da sociedade, preocupa por não ser
unanimidade entre as empresas das mais diversas
áreas e assim dificultando um desenvolvimento
sustentável e focado no fator humano. O poder
econômico das empresas tem influência direta na
dinâmica social, e quando as empresas assumem o
seu papel perante a sociedade, devolvem através das
práticas de responsabilidade social uma parte dos
recursos financeiros, naturais e humanos que
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consumiram a fim de fazer com que o seu capital
crescesse.
À medida que as empresas conquistam mais
poder na sociedade, ampliam-se, além de suas
responsabilidades comuns enquanto parte do sistema
capitalista, como fornecedora de bens o/ou serviços,
cresce também o senso de que estas devem ainda
proporcionar ao seu público, consumidor ou não, o
bem estar social da humanidade, sendo assim,
através de sua responsabilidade social, responsável
por garantir parte do bem comum à sociedade. As
empresas, além de serem as provedoras de bens e
serviços à sociedade, seriam também responsáveis
pelo bem estar do cidadão na medida em que se
utiliza de recursos da sociedade em que estes vivem
para gerar seus lucros.
Barbosa (2001) considera que as empresas
estão cada vez mais figurando como comunidades
autossuficientes e se apoia em duas vertentes: as
empresas são as mais importantes instituições do
mundo contemporâneo e estão se transformando em
instituições totais. Assim, as empresas estão
transformando a vida humana, em seu aspecto mais
íntimo. Tal transformação passa por uma relação
totalizante entre empresa e funcionários, bem como
impacta também na sociedade como um todo. A
empresa toma para si questões antes atreladas a
outros sistemas organizacionais, que se tornam
periféricos. O que determina esse movimento é a
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lógica de mercado, a única que justifica o que deve
ou não ser feito.
Assim, considera-se a ideia de que a
responsabilidade social corporativa tenha as suas
ações bem delimitadas. A grande preocupação com a
prática da responsabilidade social corporativa não se
cruza com os benefícios que tal prática gera para a
sociedade, mas sim com o avanço das empresas no
mercado e com o poder totalitário que estas podem
exercer nele, bem como na vida em sociedade.
CONCLUSÃO

O conceito de responsabilidade social se divide
em duas vertentes. Primeiro a que faz menção à única
responsabilidade social das empresas ser o aumento
de seu capital, fazendo com que se mantenha por um
longínquo período em seu campo de atuação e
cumprindo as suas obrigações no tocante à sua rede
de influencias; e a visão socioeconômica, que diz que
uma empresa deve atrelar ao seu modelo de gestão
ações que favoreçam não apenas a sua rede de
influências, mas também o seu funcionário, seus
fornecedores, governo, meio ambiente, acionistas,
comunidade e sociedade, onde o relacionamento
deve ser pautado em questões éticas, transparência
e bem estar social.
Cada vez mais na iniciativa privada tem
aparecido a preocupação com o meio ambiente e com
a adoção de práticas sociais, o que faz aparecerem
questionamentos acerca da intencionalidade destas
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práticas e também do retorno que é gerado para as
empresas em forma de receita, tendo em vista que
tais ações geram custos e o principal objetivo do
mercado capitalista é o lucro. Sendo assim,
chegamos a comparações no mercado atual de
empresas que se engajam totalmente nas práticas
sociais com as que não adotam tais práticas em
nenhum sentido, e evidenciamos que as primeiras
têm sempre um retorno maior, seja pelas práticas em
si, que fazem com que a corporação seja
autossustentável, seja
pela preferência
do
consumidor de seus serviços ou bens, que também já
criou, em sua maioria, uma consciência ambiental e
que busca consumir de empresas que praticam a
responsabilidade social.
Ao investir em ações ligadas ao meio ambiente
e à responsabilidade social, bem como em seu
desenvolvimento sustentável, as empresas não só
atuam da diminuição dos impactos negativos de sua
atuação no meio ambiente, mas também auxiliam na
redução de desigualdades sociais e ainda garantem
a sua longevidade no mercado ao ser preferida por
investidores e consumidores diretos.
A Educação ambienta consiste no aprendizado
enquanto percepção, debate e raciocínio acerca da
fonte dos problemas ambientais, quais são seus
fatores iniciais e quais são as possíveis soluções para
estes, conhecendo ainda qual o encaminhamento
necessário para as soluções, que em grande parte
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dos casos, depende de uma mobilização das pessoas
envolvidas, sejam elas causadoras do problema ou os
diretamente afetados por ele. Também em grande
parte das situações ambientais, é necessário o
encaminhamento do problema de maneira oficial a
órgãos competentes e responsáveis, tais como
prefeituras, defesa civil, polícia ambiental, etc.
Associado ao reconhecimento deste ambiente,
inúmeras partes do currículo da educação básica
podem ser elencados e trabalhados de maneira a
solucionar os problemas. As disciplinas de Português,
Matemática, Geografia, História, Ciências, podem
auxiliar na compreensão do problema e também na
discussão acerca da área e de como ela está sendo
afetada. Com a anteriormente citada pesquisa de
campo, os estudantes podem realizar exercícios onde
irão desenvolver um olhar diferenciado para as
condições da comunidade onde vivem, para o seu
cotidiano, que sofre constantes modificações, nas
quais estamos inseridos.
Desta forma, com simples exercícios, podemos
incentivar os educandos na construção de um olhar
crítico e na reivindicação de melhorias de sua
qualidade de vida, bem como as situações educativas
serão beneficiadas com o desenvolvimento de temas
correlacionados a sua vida cotidiana,
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O LÚDICO AUXILIANDO A APRENDIZAGEM
Gisele Ribeiro Capelo Caldeira

A palavra “lúdico” origina-se do latim ludos que
significa brincar. Neste brincar, estão inseridos jogos,
divertimentos, brinquedos e movimentos espontâneos.
O lúdico também pode ser usado no contexto
educativo, oportunizando assim a aprendizagem do
indivíduo, ampliação do seu conhecimento e sua
concepção de homem e mundo. O lúdico é uma
necessidade do ser humano indiferente de sua idade e
não deve ser visto meramente como diversão no tempo
livre.
[...] o ensino absorvido de maneira
lúdica, passa a adquirir um aspecto
significativo e afetivo no curso do
desenvolvimento da inteligência da
criança, já que ela se modifica de ato
puramente
transmissor
a
ato
transformador
em
ludicidade,
denotando-se, portanto em jogo.
(CARVALHO, 1992, p.14)

A Ação de ensinar mediante atividades lúdicas é
um desafio complexo para todos os atores envolvidos
nos processos de ensino-aprendizagem. Demanda
preparo, tempo, organização, criatividade, informação,
metodologia, didática e pesquisa. Neste sentido,
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enquanto recurso pedagógico, o lúdico, deve ser
encarado de forma séria e usado de maneira correta,
pois o sentido real e funcional da educação lúdica está
garantido, se o educador estiver preparado para
executá-lo com destreza. Sendo importante sempre
ressaltar que o brincar a atividade lúdica deve
promover, não só momentos de alegria, prazer e
felicidade, mas também favoreça o processo de ensino
e aprendizagem como um todo.
[...] a atividade lúdica, o jogo, o
brinquedo, a brincadeira, precisam ser
melhorados, compreendidos e encontrar
maior espaço para ser entendido como
educação. Na medida em que os
professores compreenderem toda sua
capacidade potencial de contribuir no
desenvolvimento
infantil,
grandes
mudanças irão acontecer na educação e
nos sujeitos que estão inseridos nesse
processo. (GOÉS, 2008, p 37)

Durante estas atividades que aliam o conteúdo
com a ludicidade, o professor pode ter mais
informações sobre cada aluno e redirecionar se
necessário, suas ações. Através de trabalhos lúdicos
em grupo, principalmente na pré-escola, ensinamos os
alunos a compartilhar, dividir e respeitar os limites. O
professor deve orientar as aulas para que todos se
manifestem e produzam independente de suas
capacidades,
habilidades
e/ou
limitações.
Posteriormente, nos primeiros anos escolares é muito
importante deixar claro que cada sujeito é único, com
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significações

e

Neste sentido, o lúdico é parte integrante dos
processos de desenvolvimento do ser humano e é na
escola que se deve possibilitar e estimular a vivência
da ludicidade em seus ambientes e propostas de
ensino.
As atividades lúdicas podem colocar o
aluno em diversas situações, onde ele
pesquisa e experimenta, fazendo com
que ele conheça suas habilidades e
limitações, que exercite o diálogo, a
liderança seja solicitada ao exercício de
valores éticos e muitos outros desafios
que permitirão vivências capazes de
construir conhecimentos e atitudes.
(DOHME, 2003, p. 113)

Segundo a perspectiva humanista de Rogers
(1983), diz que para realização de valor próprio é
preciso estima e consideração positiva em si mesmo.
Estes sentimentos podem e devem ser desenvolvidos
e estimulados em aula. A ludicidade entra neste
espaço
como
integrador e
facilitador da
aprendizagem, como um reforço positivo, que
desenvolve processos sociais de comunicação,
expressão e construção de conhecimento; melhora a
conduta e a autoestima; explora a criatividade e,
ainda, permite extravasar angústias e paixões,
alegrias e tristezas, agressividade e passividade,
capaz de aumentar a frequência de algo bom. Com a
passagem do tempo, percebemos que as pessoas
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deixam de brincar, ou brincam apenas de vez em
quando, como se a diversão espontânea não fizesse
mais parte de seu mundo e, por consequência,
reduzem suas vivências de movimento que geram
satisfação.
Curiosidades estas, que cabem ao educador
torna-las epistemológicas. Tudo se decide no
processo de reflexão que o professor leva a cabo
sobre a própria ação, criando um ciclo continuo e
intermitente. Neste sentido, segundo Gonzaga (2009)
[...] 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)

Portanto, a formação lúdica possibilita ao
educador conhecer-se como pessoa, saber de suas
possibilidades, desbloquear resistências e ter uma
visão clara sobre a importância do jogo e do
brinquedo para a vida da criança. Deste modo, a
postura do professor é determinante, pois ele pode
conduzir suas atividades priorizando o lúdico ou lhe
negando o espaço, o que o faz negar, de certa forma,
as “possibilidades” de pleno desenvolvimento do seu
aluno. Sendo assim, faz-se necessário que a escola
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trabalhe com a diversidade cultural de seus alunos,
valorizando a pluralidade, o movimento e a
corporeidade, evitando, consequentemente, a
linearidade, a passividade, a homogeneidade. Podese, então, pensar que, dessa forma, a escola tende a
resgatar, no seu espaço, a vida, o dinamismo e o
prazer, que há muito foram esquecidos, por conta de
uma primordial preocupação em transmitir conteúdos,
tidos como verdades universais e que não são
passíveis de alterações consideráveis.
É notório que o campo ludicidade ainda é
pouco explorado pelas escolas, e, quando isso
ocorre, por vezes, é feito de forma equivocada,
havendo pouca receptividade de alguns pais, devido
à concepção do lúdico de ser pouco compreendida.
Talvez seja, ainda, pela falta de compreensão ou pela
interpretação precipitada que as pessoas não
conseguiram se apropriar, de fato, do seu real
significado e importância no contexto escolar no
cotidiano.
Todo o dinamismo destas ações na escola, são
de incumbência dos profissionais ali presentes e
principalmente dos professores que, neste sentido,
devem ser como um
[...] mediador entre as crianças e os
objetos de conhecimento, organizando e
propiciando espaços e situações de
aprendizagens
que
articulem
os
recursos e capacidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas de cada
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criança aos seus conhecimentos prévios
e aos conteúdos referentes aos
diferentes campos de conhecimento
humano. Na instituição de educação
infantil o professor constitui-se, portanto,
no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso,
saudável e não discriminatório de
experiências educativas e sociais
variadas. (BRASIL, 1998, p. 30, v.01)

Muitas vezes, a criança cria uma resistência
com relação à escola e ao ensino porque estes não
são lúdicos, prazerosos ou divertidos. A atividade
lúdica é uma prática social constante de grande valor
na formação do indivíduo.
Corroborando com isso, através de pesquisa
de campo com professoras da educação infantil e do
ensino fundamental I, ao perguntar se o lúdico facilita
o processo de aprendizagem, obteve-se:
Sim. Porque com o lúdico as crianças têm
maior facilidade de aprender e é um fator positivo na
construção do conhecimento. (Professora A). Muito.
A aprendizagem na educação infantil é 60% de lúdico
e 40% de cognitivo. Penso assim, ao ver crianças
andando sobre letras e números desenhados no
chão, reescrevendo símbolos no ar e desenhando em
suas mentes o que mais tarde passará para o papel.
(Professora B).
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Claro! Tudo que é ensinado de forma
prazerosa é melhor assimilado e mais eficaz. Além de
ser também uma forma de despertar na criança outras
habilidades como, por exemplo, a aptidão para a
música, dança, esportes etc. (Professora C).
(FREITAS, 2015, p. 47)
Por este motivo é tão importante à troca com o
outro podendo ser assim muito enriquecedora, além
de fazer parte de toda a nossa vida, pois a todo o
momento conviveremos em grandes ou pequenos
grupos.
Logo, segundo Freitas (2015) o lúdico contribui
de fato para o processo de ensino e aprendizagem
das crianças durante seu ciclo escolar, desde que
seja realizado de forma prazerosa e harmônica.
VAMOS BRINCAR?
Como exposto anteriormente no texto, o
brincar
aprendizagem,
pois
favorece
o
desenvolvimento das crianças em inúmeros fatores.
Sendo assim, torna-se relevante sugerir, dentro do
vasto repertório de atividades presentes na cultura
popular, brincadeiras e jogos que auxiliam no
crescimento das crianças e possam ser realizados em
salas de aula e diferentes espaços/ambientes da
instituição escolar, seguidos de objetivos da sua
veiculação e capacidades e potencialidades que
promovem nos participantes. Ao expor tais
sugestões, temos o intuito de estimular professores e
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profissionais em educação para desenvolver tais
ações, a fim de aperfeiçoar as relações interpessoais,
as metodologias e estratégias de ensino. Segue
abaixo, algumas sugestões categorizadas por ciclo
e/ou ano escolar, contemplando desde a educação
infantil até o final do ciclo I do ensino fundamental, no
intuito de subsidiar possíveis ações dos professores
e de todos envolvidos no processo educativo dentro
da perspectiva da ludicidade e do brincar. São elas:
Sugestões de atividades para Educação Infantil
Atividade: Corrida do Saci
•
Objetivo: Trabalhar
motora, o equilíbrio e velocidade.

a

coordenação

•
Execução: O professor deverá montar
um ponto de partida e um de chegada. As crianças
deverão ficar posicionadas em fila, cada uma
segurará uma das pernas flexionadas para trás, na
posição de saci. Quando for dado o sinal, elas devem
sair pulando até alcançarem a linha de chegada.
Deverá ser eliminada a criança que colocar os dois
pés no chão e ganhará ultrapassar a linha de chegada
primeiro. Para não haver exclusão, a criança que
colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda em
vez de ser eliminada.
Atividade: Bola por baixo, bola por cima.
•
Objetivo: Desenvolver a coordenação
motora, concentração e velocidade.
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Materiais: Bolas de variados tamanhos.

•
Execução: O professor deve colocar os
alunos em duas colunas, em fila indiana. Podendo
dividir em equipes ou meninos versus meninas. Ao
primeiro sinal, que pode ser dado com um apito, o
primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por
cima da cabeça (com as duas mãos), até chegar ao
último colega da fileira. Quando este pegar a bola,
deverá correr até a frente da fileira e passar a bola por
cima da cabeça, dando sequência a atividade. Assim
que todas as crianças completarem e o que iniciou a
atividade voltar a ser o primeiro, o professor deve
pedir que todas as crianças afastar as pernas e deem
sequência a atividade, sendo que desta vez devem
passar a bola por baixo, até que todos completem a
tarefa. Quando terminar esta sequência, a primeira
criança deve passar a bola por cima da cabeça, e a
segunda deve pegar a bola e passar por baixo das
pernas, a terceira criança deve pegar a bola embaixo
e passar
•
por cima da cabeça, até que todos
completem a tarefa.
Atividade: Caixinha das Sensações
•
Objetivo: Trabalhar os sentidos através
das sensações que os objetos ali dentro colocados
despertam nas crianças.
•
Materiais: Caixa de papelão decorada
pelas próprias crianças. Objetos variados como
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tampinhas, lixas, pedaços de pano ou algodão,
botões, dentre outros.
•
Execução: A caixa deverá ter um furo
em cima na forma de círculo, onde as crianças
colocarão a mão e outra abertura onde o professor
colocará os objetos um por um, a fim de que as
crianças, com a mão possam identificar o material. Se
não tiver uma caixa o professor pode estar vendando
a criança.
Atividade: Música
•
Objetivo: Estimular a criança a aprender
a ouvir e prestar atenção aos sons.
•
Material: Aparelho de Som e CDs com
músicas de ritmos variados.
•
Execução: A forma de elaborar a
atividade pode ser variada e fica a critério do
professor, porém a música deve ser o foco da
atividade e não um pano de fundo. Ele deverá
estimular as crianças a ouvir os sons presentes na
música, como por exemplo, os sons dos
instrumentos, dos animais, dos elementos da
natureza, elas também podem acompanhar o som
batendo palmas ritmicamente ou até mesmo
cantando. Se o professor souber tocar algum
instrumento musical ou cantar, ele pode propor as
crianças que escrevam uma música juntos.
Atividade: Cada um é do seu jeito
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•
Objetivo: Auxiliar a criança a construir a
imagem do próprio corpo, além de trabalhar a
autoestima e autoimagem.
•
Material: Papel
hidrocor, fita adesiva e tesoura.

Kraft,

canetinhas

•
Execução: Você pedirá para cada
criança deitar sobre uma folha de papel e em seguida
desenhará a silhueta dela. Escreva o nome da criança
e entregue a ela. Quando todos estiverem com suas
folhas de papel peça que completem desenhando os
olhos, o nariz, a boca e etc. neste momento você pode
incentivar a criança a observar o próprio corpo.
Quando todos tiverem concluído os desenhos, coleos lado a lado na parede e peça que eles observem o
próprio desenho e o dos coleguinhas, neste momento
você deverá estimular a observação, peça que
comentem sobre as diferenças nos desenhos (como
altura, por exemplo). Aproveite o momento dos
comentários para conversar bastante com elas sobre
as particularidades de cada uma. deve estar
permeando todo o processo de ensino e
aprendizagem, pois favorece o desenvolvimento das
crianças em inúmeros fatores. Sendo assim, torna-se
relevante sugerir, dentro do vasto repertório de
atividades presentes na cultura popular, brincadeiras
e jogos que auxiliam no crescimento das crianças e
possam ser realizados em salas de aula e diferentes
espaços/ambientes da instituição escolar, seguidos
de objetivos da sua veiculação e capacidades e
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potencialidades que promovem nos participantes. Ao
expor tais sugestões, temos o intuito de estimular
professores e profissionais em educação para
desenvolver tais ações, a fim de aperfeiçoar as
relações interpessoais, as metodologias e estratégias
de ensino. Segue abaixo, algumas sugestões
categorizadas por ciclo e/ou ano escolar,
contemplando desde a educação infantil até o final do
ciclo I do ensino fundamental, no intuito de subsidiar
possíveis ações dos professores e de todos
envolvidos no processo educativo dentro da
perspectiva da ludicidade e do brincar. São elas:
Sugestões de atividades para Educação Infantil
Atividade: Corrida do Saci
•
Objetivo: Trabalhar
motora, o equilíbrio e velocidade.

a

coordenação

•
Execução: O professor deverá montar
um ponto de partida e um de chegada. As crianças
deverão ficar posicionadas em fila, cada uma
segurará uma das pernas flexionadas para trás, na
posição de saci. Quando for dado o sinal, elas devem
sair pulando até alcançarem a linha de chegada.
Deverá ser eliminada a criança que colocar os dois
pés no chão e ganhará ultrapassar a linha de chegada
primeiro. Para não haver exclusão, a criança que
colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda em
vez de ser eliminada.
Atividade: Bola por baixo, bola por cima.
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•
Objetivo: Desenvolver a coordenação
motora, concentração e velocidade.
•

Materiais: Bolas de variados tamanhos.

•
Execução: O professor deve colocar os
alunos em duas colunas, em fila indiana. Podendo
dividir em equipes ou meninos versus meninas. Ao
primeiro sinal, que pode ser dado com um apito, o
primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por
cima da cabeça (com as duas mãos), até chegar ao
último colega da fileira. Quando este pegar a bola,
deverá correr até a frente da fileira e passar a bola por
cima da cabeça, dando sequência a atividade. Assim
que todas as crianças completarem e o que iniciou a
atividade voltar a ser o primeiro, o professor deve
pedir que todas as crianças afastar as pernas e deem
sequência a atividade, sendo que desta vez devem
passar a bola por baixo, até que todos completem a
tarefa. Quando terminar esta sequência, a primeira
criança deve passar a bola por cima da cabeça, e a
segunda deve pegar a bola e passar por baixo das
pernas, a terceira criança deve pegar a bola embaixo
e passar por cima da cabeça, até que todos
completem a tarefa.
Atividade: Caixinha das Sensações
•
Objetivo: Trabalhar os sentidos através
das sensações que os objetos ali dentro colocados
despertam nas crianças.
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•
Materiais: Caixa de papelão decorada
pelas próprias crianças. Objetos variados como
tampinhas, lixas, pedaços de pano ou algodão,
botões, dentre outros.
•
Execução: A caixa deverá ter um furo
em cima na forma de círculo, onde as crianças
colocarão a mão e outra abertura onde o professor
colocará os objetos um por um, a fim de que as
crianças, com a mão possam identificar o material. Se
não tiver uma caixa o professor pode estar vendando
a criança.
Atividade: Música
•
Objetivo: Estimular a criança a aprender
a ouvir e prestar atenção aos sons.
•
Material: Aparelho de Som e CDs com
músicas de ritmos variados.
•
Execução: A forma de elaborar a
atividade pode ser variada e fica a critério do
professor, porém a música deve ser o foco da
atividade e não um pano de fundo. Ele deverá
estimular as crianças a ouvir os sons presentes na
música, como por exemplo, os sons dos
instrumentos, dos animais, dos elementos da
natureza, elas também podem acompanhar o som
batendo palmas ritmicamente ou até mesmo
cantando. Se o professor souber tocar algum
instrumento musical ou cantar, ele pode propor as
crianças que escrevam uma música juntos.
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Atividade: Cada um é do seu jeito
•
Objetivo: Auxiliar a criança a construir a
imagem do próprio corpo, além de trabalhar a
autoestima e autoimagem.
•
Material: Papel
hidrocor, fita adesiva e tesoura.

Kraft,

canetinhas

•
Execução: Você pedirá para cada
criança deitar sobre uma folha de papel e em seguida
desenhará a silhueta dela. Escreva o nome da criança
e entregue a ela. Quando todos estiverem com suas
folhas de papel peça que completem desenhando os
olhos, o nariz, a boca e etc. neste momento você pode
incentivar a criança a observar o próprio corpo.
Quando todos tiverem concluído os desenhos, coleos lado a lado na parede e peça que eles observem o
próprio desenho e o dos coleguinhas, neste momento
você deverá estimular a observação, peça que
comentem sobre as diferenças nos desenhos (como
altura, por exemplo). Aproveite o momento dos
comentários para conversar bastante com elas sobre
as particularidades de cada uma.
Atividades para o Ensino Fundamental
Atividade: Morto-vivo.
•
Objetivo: Desenvolver o tempo de
reação e a coordenação motora.
•
Execução:
Nessa
brincadeira
tradicional, todos participam juntos. Ao comando, as
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crianças devem se abaixar quando ouvem a palavra
“morto” e se levantar quando ouvem a palavra “vivo”.
Quem erra sai e espera a próxima vez de participar.
Atividade: Pular corda – suco gelado
•
Objetivo: Trabalhar
motora, agilidade e equilíbrio.
•

a

coordenação

Material: Cordas

•
Execução: Dividir os alunos em grupos.
Dois batem as cordas enquanto os outros pulam
cantando os versos de “Suco gelado”. Quem erra o
salto, troca de posição com quem está batendo a
corda. A cantiga explora o alfabeto. O aluno deve falar
um nome próprio que se inicie com a letra em que
parou a brincadeira ao errar o salto.
•
Atividade de alfabetização: Escrita
individual dos versos do texto de memória (Suco
gelado)
Atividade: Dobradura em formato de camisa
•
Material: Papéis para dobradura de
cores variadas do tamanho de uma folha A4, papéis
sulfite brancos, cola e lápis para colorir.
•
Execução: Os alunos devem dobrar o
papel seguindo o passo a passo, de orientação da
professora, para formar uma pequena camisa. A
camisa deve ser colada no papel sulfite de forma que
os alunos construam a imagem de um personagem
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da sua escolha, utilizando a dobradura e desenhos
para a composição de partes do corpo.
Atividade: Stop
•
Objetivo: Desenvolver a alfabetização
mediante a escrita.
•
Material: Tabela para a brincadeira (em
uma folha sulfite), na forma horizontal, dividida em
colunas com os seguintes campos: Nome próprio,
Cidade,
Material
escolar,
Animal,
Vegetal,
Sobremesa e Brinquedo ou brincadeira.
•
Execução: Sorteada uma letra do
alfabeto, as duplas de alunos devem completar as
colunas da tabela escrevendo nomes que se iniciem
com a letra sorteada. Por exemplo, letra P: Paulo,
Piedade, pasta, peru… A dupla que terminar primeiro
de completar as colunas deve gritar Stop (pare) e as
demais não podem mais escrever na tabela. É feita a
conferência das escritas entre todos, e para cada
escrita correta se atribuem pontos (escritas repetidas
5 pontos, e as demais 10). Vence quem, ao final de
uma rodada previamente combinada, marcar mais
pontos.
Atividade: Estalinho
•

Objetivos: Trabalhar a coordenação motora,
ritmo e atenção.

•

Execução: Todos os alunos numerados
seguidamente formando um círculo, sentados.
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Todos iniciam o jogo batendo duas vezes e
estalando os dedos uma vez na mão direita e
outra na esquerda. Execução: um aluno ao
estalar os dedos da mão direita diz seu número
e ao estalar da mão esquerda, chama um
número correspondente a um companheiro.
Aquele que for chamado continuará o jogo
dizendo o seu número e chamando outro.
Atividade: Descobrir o que está mudado
•

Objetivos: Desenvolver a memória, a
perspicácia e observação.

•

Execução: Pede-se a um aluno que
deixe o local e fazem-se algumas
modificações. Quando o aluno voltar o
grupo começará a contar aumentando
ou diminuindo a intensidade do canto à
medida que ele se aproxima ou afasta
do que mudou.

Atividade: Jogo do limão
•

Objetivos: Trabalhar
agilidade e ritmo.

•

Material: Limão.

•

Execução: Todos os alunos sentados
em círculo, tendo um, posse de um
limão.

a

percepção,

Iniciarão a brincadeira cantando: Meu limão,
meu limoeiro… ao mesmo tempo passando o limão
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aos colegas. Ao findar a canção, o aluno que estiver
de posse do limão será eliminado.
Atividade: Jogo da memória
•

Objetivos: Desenvolver a Memória e o tato.

•

Material: Lápis, grampos, moedas, giz, etc.

•Execução: Os alunos formam um círculo com
as mãos para trás, o recreador entregará para um
aluno um objeto após outro para ser passado adiante.
Após serem passados todos os objetos, todos se
sentarão e rapidamente escreverão o nome dos
objetos que passarem pelas suas mãos. Vencerá
quem escrever mais nomes dos objetos em um tempo
determinado.
Dentro do vasto campo de brincadeiras e
atividades possíveis, objetiva-se com estas
sugestões que, os professores e profissionais
atuantes nos ciclos iniciais de ensino, possam ter
ferramentas e conteúdos para desenvolver as
práticas do brincar em suas ações cotidianas, tendo
como parâmetro que a criança é, por natureza,
especialista em brincar e, tal vivência, além de auxiliar
no processo de alfabetização e assimilação dos
conteúdos escolares, ainda reforça vínculos afetivos,
desenvolve a inteligência e os valores atitudinais.
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OS NATIVOS BRASILEIROS E A CHEGADA DOS
PORTUGUESES: DIFERENÇAS CULTURAIS E DE
INTERESSES
Gislene Nunes da Silva

RESUMO
Quando da chegada dos portugueses no ano de 1500
ao Brasil, este já era habitado por nativos. Tendo em
vista que os denominados “índios”, pelos europeus
que aqui chegaram, eram povos socialmente
organizados com uma cultura muito bem estruturada
e constituída, de forma a alimentar, abrigar,
possibilitar o convívio com o eco sistema, se
descolocar pela floresta por meio de caminho seguro
e rápido, e a manutenção de toda a sua população
nutrida e desprovida de doenças. Enquanto, os
portugueses eram grandes navegadores, haviam
colonizados outras terras, mas o seu interesse
principal era o de expansão territorial e exploração de
riquezas das novas colônias. Assim, este artigo se
prima em abordar os hábitos e costumes dos povos
nativos e as dos portugueses, bem como elencar a
respeito do choque cultural e de interesses que
ocorreu. Por outro lado, destaca-se também no
decorrer da elaboração deste, frisar a importância dos
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conhecimentos e saberes dos índios que auxiliaram
na construção da identidade cultural brasileira.
Palavras-chave: Índios. Portugueses. Cultura. Brasil.
ABSTRACT
When the Portuguese arrived in 1500 in Brazil, it was
already inhabited by natives. Considering that the socalled "Indians", by the Europeans who arrived here,
were socially organized peoples with a culture very
well structured and constituted, in order to feed,
shelter, enable the coexistence with the eco system,
to disput themselves through the forest by means of a
safe and fast path, and the maintenance of its entire
population nourished and devoid of diseases. While
the Portuguese were great navigators, they had
colonized other lands, but their main interest was that
of territorial expansion and exploitation of wealth of
the new colonies. Thus, this article excels in
addressing the habits and customs of native peoples
and those of the Portuguese, as well as to list about
the cultural shock and interests that occurred. On the
other hand, it also stands out during the elaboration of
this, stressing the importance of the knowledge and
knowledge of the Indians who helped in the
construction of the Brazilian cultural identity.
Keywords: Indians. Portuguese. Culture. Brazil.
INTRODUÇÃO
No decorrer dos tempos Portugal, Espanha e
Inglaterra, foram responsáveis pela realização das
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grandes navegações, indo e vindo por diversos lugares
no mundo, conquistando e colonizando, impondo assim
a sua forma de pensar, seus hábitos e costumes.
Contudo, esses locais colonizados, quando da
chegada dos europeus eram habitados por povos
nativos que possuíam suas culturas e organizações
sociais, que não eram bem aceitas pelos
conquistadores. Fato ocorrido quando da chegada dos
portugueses ao Brasil no ano de 1500.
Assim, quando os portugueses chegaram ao
Brasil, a princípio se imagina uma pequena faixa de
terra, foram recebidos por nativos sem roupas que
possuíam grande conhecimento de fatos a respeito da
terra e da natureza, o que lhes possibilitava se
manterem alimentados e abrigados, praticando:
agricultura rudimentar de subsistência, caça, pesca e
colheita de frutas, vivendo e respeitando a natureza e o
ecossistema.
Os portugueses, além de serem grandes
navegadores, possuíam uma cultura completamente
diferente, tanto em sua organização social,
vestimentas,
arquitetura, alimentação, hábitos,
costumes,
procuravam
ampliar
territórios
e,
evidentemente, a buscar por riquezas.
A diferença entre os dois povos se consistia no
fato de que: de um lado um povo que convivia em plena
harmonia com a natureza e que as guerras existentes
não era por maiores domínios territoriais, riquezas ou
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mão de obra gratuita, e o outro procurava ampliar
territórios, por meio de sua superioridade bélica a
exploração de recursos naturais e subjugo do povo
nativo, impondo sua cultura.
Contudo, apesar de todos os problemas
enfrentados e impostos pelos portugueses, como a
religião e a escravidão, por exemplo, os índios
souberam, apesar das derrotas nas guerras, manter de
certa forma a sua cultura e o modo de vida, e esses
conhecimentos foram e são uma das bases da
formação cultural brasileira, pois algumas de suas
práticas no que tange na: agricultura, arte e fabricação
de utensílios, permeiam até os dias atuais.
DESENVOLVIMENTO
Os livros, principalmente os escolares, referemse que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, por
meio do navegador Pedro Alvares Cabral, que partiu de
Portugal no início do mês de março de 1500 com a
intenção de ir as Índias, rota conhecida, para comprar
especiarias, contudo houve uma mudança de rota a
qual os trouxe as nossas terras. Assim, no dia 21 de
abril, do mesmo ano, os primeiros sinais de terra foram
avistados, chegando ao Brasil no dia seguinte,
conforme explica Silva (2020):
A esquadra cruzou a Linha do Equador
no dia 9 de abril, e em 21 de abril, os
primeiros sinais de terra tinham sido
avistados: algas marinhas. No dia
seguinte, 22 de abril, foram avistadas
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aves pela manhã, e, no entardecer, os
portugueses avistaram o Monte Pascoal.
Os portugueses não desembarcaram
naquele dia, e só no dia 23 de abril é que
Cabral permitiu que um batel (bote),
liderado por Nicolau Coelho, fosse
enviado à terra. Lá houve o primeiro
contato
com
os
indígenas,
acontecimento relatado por Pero Vaz de
Caminha, escrivão da frota. (SILVA,
2020 p.2)

Entretanto, deve-se lembrar que quando da
chegada dos portugueses o Brasil já era habitado. Os
encontro dessas duas culturas, tão diferente, é relatada
em trecho extraído da carta de Caminha, conforme
Castro (2013) retrata:
Mostraram-lhes um papagaio pardo que
o Capitão traz consigo: pegaram-no logo
com a mão e acenavam para a terra,
como a dizer que ali os havia.
Mostraram-lhes um carneiro: não
fizeram caso dele; uma galinha: quase
tiveram medo dela – não lhe queriam
tocar, para logo depois tomá-la, com
grande espanto nos olhos.
Deram-lhe de comer: pão e peixe
cozido, confeitos, bolos, mel e figos
passados. Não quiseram comer quase
nada de tudo aquilo. E se provavam
alguma coisa, logo a cuspiam com nojo.
(CASTRO, 2013 p.91)

A respeito do primeiro contato e a comunicação
de civilizações tão diferentes, índios e portugueses,
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ressalta-se que foi de estranheza e evidentemente um
choque para ambos, por um lado um povo que vivia
sem roupas e explorando, de forma necessária, o que
a natureza lhes oferecia, por outro lado um povo com o
corpo todo coberto e vindos do mar em grandes
“canoas”.
Scapatício e Nicolielo (2012 p.3) aborda trecho
extraído da carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da
frota de Pedro Alvarez Cabral, na qual ele descreve
como ocorreu o primeiro encontro entre os portugueses
e os índios: “(...) depois de momentos de hesitação, os
dois grupos trocam objetos”.
Outros pontos importantes encontrados na carta
do escrivão se referem as diferenças culturais e
linguísticas, sendo:
•
Costumes distintos: O modo de viver do
índio é visto primeiro com curiosidade e depois com
preconceito pelos europeus. A cultura nativa é, então,
subjugada;
•
Comunicação O choque cultural passa
pela falta de entendimento entre grupos tão distintos. A
conversa se estabelece, então, por meio de gestos.
(SCAPATÍCIO e NICOLIELO, 2012 p.3)
Os próprios livros retratam que os portugueses
ao desembarcarem foram recebidos por um grupo de
nativos, denominados índios pelos europeus,
pertencentes ao grupo linguístico Tupi. Segundo
Freitas (2014 p.1) “Antes da chegada dos portugueses
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ao Brasil já existiam vários grupos indígenas habitando
o nosso território”. Ainda conforme o autor, diante
dessa variedade, os povos nativos brasileiros foram
classificados segundo as línguas distintas”, sendo elas:
•
Tupi: Os grupos indígenas de língua tupi
eram as tribos tamoio, guarani, tupiniquim, tabajara etc.
Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea
brasileira. Essas tribos eram especialistas em caça,
ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de
frutos;
•
Macro-jê: Raramente eram encontrados
no litoral. Com exceção de algumas tribos na Serra do
Mar, eles eram encontrados principalmente no planalto
central. Nesse contexto, destacavam-se as tribos ou
grupos: timbira, aimoré, goitacaz, carijó, carajá, bororó
e botocudo. Esses grupos indígenas viviam nas
proximidades das nascentes de córregos e rios, viviam
basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça;
•
Karib: Grupos indígenas que habitavam a
região que hoje compreende os estados do Amapá e
Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. As
principais tribos são os atroari e vaimiri - esses eram
muito agressivos e antropofágicos, isso significa que
quando os índios derrotavam seus inimigos, eles os
comiam acreditando que com isso poderiam absorver
as qualidades daqueles que foram derrotados;
•
Aruak: Suas principais tribos eram aruã,
pareci, cunibó, guaná e terena. Estavam situados em
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algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A
principal atividade era o artesanato cerâmico.
(FREITAS, 2014 p.1)
Assim, elenca-se que o Brasil era habitado por
povos que possuíam seus hábitos e costumes, os quais
foram herdados de seus antepassados, possuindo
características próprias culturais, as quais dependiam
de suas organizações sociais, necessidades de
sobrevivência e da região que habitavam. Assim,
aprenderam a desenvolver a sua forma de viver por
meio dos conhecimentos que lhes fora transmitido por
gerações, pela sua capacidade de se adaptar a
floresta, e a prática de agricultura rudimentar de
sustento.
Com relação a agricultura os índios sabiam
realizar: plantio, colheita, e separações genéticas,
realizando todas as suas atividades harmoniosamente
e conservando a natureza, portanto ficavam
normalmente em torno de quatro anos no local, assim
mantinham todos alimentados, sendo que quando os
portugueses aqui chegaram ficaram admirados por não
encontrarem algum membro, com boa aparência física,
desnutrido por exemplo.
Para a realização do plantio, os índios faziam a
chamada coivara, que é um tipo de preparo da terra de
que se realiza o corte e a queimada de um determinado
trecho a ser plantado, de forma segura e controlada
não causando grandes consequências ambientais.
Segundo Coelho (2014 p.2) “Consiste em derrubar
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pequeno trecho de mata, separação, secagem e
queima, para que, no início do período chuvoso se
iniciasse o plantio”.
Além de praticar a coivara, os índios dominavam
outras procedimentos aprimorados, “que incluíam
desde conhecimentos de calendários agrícolas
baseados na astrologia, até técnicas de seleção e
manejo de solos, bem como para a diversificação de
culturas”. (Idem)
Ainda de acordo com o autor:
Os índios desenvolveram processo
avançado de escolha de áreas para o
plantio, hoje só conseguidos com
aplicação
de
conhecimentos
específicos, tais como: topografia,
fertilidade do solo, drenagem etc. Além
disso, estipularam metodologia para o
plantio e colheita, ainda hoje utilizada
pelos pequenos agricultores familiares.
Com relação ao manejo procuravam
imitar a natureza. Os índios tinham em
suas roças grande variedade de
espécies, de forma semelhante à
vegetação nativa. Procuravam, também,
seguir o modelo natural de sucessão,
para a alteração das estruturas de suas
roças. Dessa forma, essa diversidade de
cultivo criava barreiras biológicas,
portanto
naturais,
que
reduziam
bastante a propagação de pragas e
doenças. (COELHO, 2014 p.3)
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Outro fascinante conhecimento, se refere ao seu
deslocamento em meio a floresta por um longo
caminho construído de maneira que pudessem buscar
novas áreas de caça, plantio, contato com outras tribos,
entre outros benefícios. É atribuída aos índios Guaranis
a construção, no que tange ao território brasileiro, do
denominado “Caminho do Peabiru, que em língua tupi:
"pea" significa caminho e "abiru" gramado amassado, e
servia de ligação entre a cidade de Cusco, no Peru, e
a região da antiga Capitania de São Vicente, no estado
de São Paulo, Brasil”. (SANTIAGO, 2011 p.1)
Referente a construção do caminho do Peabiru
Santiago (2011), aponta que:
Originalmente, acredita-se que o
caminho utilizado pelos povos indígenas
teria cerca de oito palmos de largura, ou
cerca de 1,40 metro por 0,40 de
profundidade. Procurando manter a via,
sempre ameaçada com constantes
erosões, os usuários do Peabiru, os
índios guaranis, faziam questão de, ao
abrir o caminho, semear o trecho com
três tipos diferentes de gramináceas
para que o trecho se mantivesse sempre
em condições de uso, evitando o
crescimento de árvores e ervas
invasoras, contribuindo para que a
picada não desaparecesse com o
tempo. (SANTIAGO, 2011 p.1)

Em continuidade, o autor aborda a respeito dos
principais ramais do Caminho do Peabiru, sendo que:
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Além do trecho principal, que ia do Peru até o
interior de São Paulo, o caminho do Peabiru constituíase ainda de vários ramais, sendo que um dos que
também passavam pelo Brasil e digno de menção era
o ramal que partia de Santa Catarina e passava pela
área de Campo Mourão, noroeste do Paraná. Este
ramal, referido como o de Campo Mourão, tinha início
na cidade de Itu, interior de São Paulo, seguindo
paralelo ao Rio Tietê até Botucatu, ao oeste; dali,
seguia até o rio Paranapanema, atingindo o rio Ivaí,
prosseguindo até o rio Mourão e atingindo enfim o
município paranaense propriamente.
Em território brasileiro, um de seus traços ou
ramais era a chamada Trilha dos Tupiniquins, no litoral
de São Vicente, que passava por Cubatão e por São
Paulo, em lugares posteriormente conhecidos como o
Pátio do Colégio e rua Direita; cruzava o Vale do
Anhangabaú; seguia pelo traçado que hoje é o das
avenidas Consolação e Rebouças; e cruzava o rio
Pinheiros. Outro ramal partia de Cananeia.
Ramificações adicionais partiam do litoral dos atuais
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
(SANTIAGO, 2011 ps.1 e 2)
Outro ponto de destaque a respeito da cultura
indígena e de sua preciosa sabedoria se refere ao
pleno conhecimento dos ciclos celestes que
demarcavam o tempo ideal para o plantio, colheita,
pesca, caça e deslocamento, saber a respeito das
épocas de enchentes, por exemplo. Segundo Olivieri
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(2013 p.1) “Como em todo lugar, os índios brasileiros
também
desenvolveram
um
conhecimento
astronômico”.
O conhecimento astronômico pelos índios foi
registrado pelos missionários, como aborda Afonso
(2009):
Em 1612, o missionário capuchinho francês
Claude d’Abbeville passou quatro meses entre os
Tupinambá do Maranhão, da família Tupi-guarani,
localizados perto da Linha do Equador. Seu livro
Histoire de la mission de pères capucins en l’Isle de
Maragnan et terres circonvoisines, publicado em Paris
em 1614, É considerado uma das mais importantes
fontes da etnografia dos indígenas do tronco tupi.
Nesse livro, publicado dezoito anos antes do livro
Diálogo, de Galileu, d’Abbeville escreveu: “Os
Tupinambá atribuem à Lua o fluxo e o refluxo do mar e
distinguem muito bem as duas marés cheias que se
verificam na lua cheia e na lua nova ou poucos dias
depois”. (AFONSO, 2009 s/p)
Além disso, a maioria dos antigos mitos
indígenas sobre o fenômeno da Pororoca, que traz uma
grande onda do mar para os rios volumosos da
Amazônia, mostra que ele ocorre perto da lua cheia e
da lua nova, demonstrando o conhecimento, por esses
povos, da relação entre as marés e as fases da Lua.
(Idem)
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O grande detalhe do conhecimento dos índios a
respeito das fases da lua e a sua importância, é que
após cento e oitenta e sete anos, foi descoberta pelos
ocidentais a influência da lua na formação das marés,
como enfatiza Afonso (2009) em sua palestra:
É bom enfatizar que somente em 1687, (...)
Isaac Newton demonstrou que a causa das marés é a
atração gravitacional do Sol e, principalmente, da Lua
sobre a superfície da Terra. Esses fatos mostram que,
muito antes da Teoria de Galileu, na qual não se
considerava a Lua, os indígenas que habitavam o Brasil
já sabiam que ela é a principal causadora das marés.
(AFONSO, 2009 s/p)
“Os índios do Brasil também criaram
constelações, e como feito por outros povos, as
nomearam com a flora, fauna e lendas locais. Como por
exemplo: Constelação da Anta, Ema, Veado e do
Homem velho”. (Idem)
A organização indígena de forma geral, se
consiste na divisão do trabalho, como aponta Coelho
(2014 p. 3): “Os indígenas, tinham como princípio a
divisão dos trabalhos entre homens e mulheres. Na
agricultura não era diferente. Os homens cuidavam dos
trabalhos até o plantio e as mulheres dos trabalhos da
colheita”.
Como pode ser abordado, até o momento,
apesar de serem considerados selvagens, os índios
possuíam conhecimentos específicos a respeito de
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acontecimentos e fatos que favoreciam a manutenção
e sobrevivência da tribo, que tempos depois, foram
“estudados ou descobertos” pelos ocidentais, e que
hoje permeiam e orientam a atual sociedade em suas
práticas culturais, como o plantio e a colheita, por
exemplo, realizada por pequenos agricultores.
Para especificar como era a cultura portuguesa
nessa época, de acordo com Rodriguez (2019 p.3) “não
tem muita descrição e arquivo que evidenciem com
detalhes como realmente vivia esse povo. Os principais
registros são as construções, porém, acredita-se que
sua cultura e culinária não tenha sofrido muitas
mudanças em relação aos dias atuais”. O pouco
conhecimento que se tem a respeito da cultura
portuguesa, retrata que:
•
Portugal tinha como principal costume
sua gastronomia marcante e suas festas típicas;
•
Também tinham conhecimento mundial
pelo grande empenho nas navegações marítimas em
busca de novos territórios e riquezas;
•
Se alimentavam principalmente do
bacalhau (o peixe mais consumido no país) e da
sardinha. Com as descobertas marítimas da época,
começaram a introduzir especiarias – como pimenta –
em seus pratos;
•
Acredita-se que a primeira vinha plantada
no país cerca de 800 anos atrás. E foi se aprimorando
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ano após ano. Portugal é o maior consumidor per capita
de vinhos do mundo;
•
O consumo excessivo de café também
era um costume que teve início em 1500 – 1600, e
continua até hoje;
•
Portugal tinha uma arquitetura muito rica,
principalmente em Lisboa (Capital do país), que tem
grande influência dos movimentos culturais do país;
•
Outro legado que esse povo carrega é a
forte influência da religião, como se percebe na
colonização no Brasil, quando os portugueses
trouxeram padres para catequizar os índios;
•
Acontecia
também
as
chamadas
“romarias”, que são festas religiosas, muito tradicionais
na região, as quais louvam os santos de vários lugares
do país;
•
O vestuário mais usado no ano de 1500
eram diferentes para cada região e ocasião, porém, em
geral, os homens nobres usavam uma jaqueta pesada
com uma calça longa ou uma bermuda larga até o
joelho, e sapatos com “bicos” para cima. Agregando
diversos estilos de chapéus. Já as mulheres nobres
usavam chapéus longos e vestidos floridos. As roupas
portuguesas eram bem características, sempre bem
coloridas e largas;
•
Durante a colonização do Brasil os
portugueses vestiam roupas com cores “frias”, que
eram as vestimentas que todos os navegadores
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usavam para se mostrarem superiores aos povos de
outros países. (RODRIGUEZ, 2019 ps. 3 e 4)
As diferenças culturais e organizações sociais
entre os dois povos eram grandes, contudo durante as
três primeiras décadas, a relação entre eles “foi
amistosa, de descontração e festa entre as duas
raças”. (OLIVIERI, 2013 p.2)
Nesse ponto, o autor descreve a importância
dessa relação para os dois grupos, de acordo com a
necessidade de cada um, sendo:
De um lado, os brancos estavam em franca
minoria e precisavam dos índios para conseguir seus
objetivos: basicamente extrair pau-brasil. Os índios não
só os ajudavam a localizar as árvores como a abatê-las
e carregar os navios. Em troca, recebiam dos brancos
não somente os colares de contas e espelhinhos, mas
também e principalmente ferramentas: facões,
machados, enxadas. Estes sim eram os objetos que os
índios queriam receber. (OLIVIERI, 2013 p.2)
Ressalta-se que essa convivência atendia aos
interesses de ambos os povos, pois os portugueses
forneciam adornos e ferramentas enquanto que os
índios os auxiliavam por meio de seus conhecimentos
específicos da floresta, a localizar o pau-brasil, mão de
obra para derrubar e transportar. A convivência era tão
amistosa e de confiança que “há relatos da época que
dão conta de índios que, ao verem uma caravela,
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mergulhavam no mar e nadavam até ela para propor
negócios”. (OLIVIERI, 2013 p.3)
Contudo, essa relação amistosa não durou por
muito tempo, pois “à medida que o comércio de paubrasil cedeu lugar ao cultivo de cana-de-açúcar, como
principal fonte de riqueza do território brasileiro, os
portugueses, passaram a vir em maior quantidade com
o objetivo de tomar posse das terras”. (Idem)
Devido a sua visão gananciosa, por assim dizer,
em busca de riquezas os índios deixaram de ser
aliados e amigos, como aponta Olivieri (2013 p.3): “O
índio passou, então, a ser visto de outra maneira: ele
era um obstáculo à posse e uma fonte de mão de obra
escrava. Assim, a relação passou a ser conflituosa e,
praticamente, em todos os locais de colonização se
desencadearam guerras.”
Outros pontos importantes são ressaltados, pelo
autor, ao que se refere a questão da relação conflituosa
entre os índios e os portugueses, sendo eles:
•
Posse da terra e conflitos: Se os índios
ganharam alguns combates, por outro lado, os
portugueses ganharam a guerra. Primeiro, por
contarem com o recurso de uma tecnologia bélica
superior, não só no que se refere a escudos, espadas,
armaduras e elmos, mas principalmente às armas de
fogo. Para os indígenas, então, em vez de enfrentar os
brancos, era mais prático refugiar-se no interior, onde o
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avanço do inimigo foi muito mais lento, estendendo-se
ao longo dos séculos;
•
Doenças epidêmicas: outra "arma" do
homem branco em sua luta contra o índio foram as
doenças epidêmicas as quais este desconhecia e,
portanto, não dispunha de imunidade contra elas;
•
Escravidão: A questão da escravização
dos índios também levanta outro aspecto polêmico da
relação entre o índio e o branco, ou melhor, da relação
entre o índio e os missionários jesuítas que vinham aqui
com a missão de cristianizá-los. Não há dúvida de que
os jesuítas, ao catequisarem os índios, destruíam sua
cultura original. Por outro lado, os jesuítas se ergueram
contra a escravidão indígena e enfrentaram os
colonizadores com os meios (religiosos) de que
dispunham para isso. (OLIVIERI, 2013 p.4)
Apesar do triste momento histórico que marca a
conturbada relação dos índios e os portugueses, os
nativos tiveram uma importante contribuição na
formação da cultura brasileira, além de toda a sua
sabedoria e conhecimento, que de certa forma foi
agregada até os dias atuais. Segundo elenca o site
Terra Vista Brasil (2018), as contribuições são:
•
Culinária: A culinária brasileira traz de
herança muitos costumes de diversos povos indígenas,
que se alimentavam principalmente de ingredientes
como a mandioca (também conhecida como macaxeira
ou aipim), castanhas, coco, milhos, raízes e algumas
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folhas e frutos. Além desses ingredientes, os índios
caçavam animais como anta, veados, capivaras e tatus
para sua alimentação e também praticavam a pesca
para se alimentar dos mais variados tipos de peixes
(alguns são o pirarucu, tucunaré, traíra) tanto de água
salgada como de água doce. Na cultura indígena o
preparo dessas comidas sempre foi uma atividade
exercida pelas mulheres. Elas usavam do fogo para
cozinhar os alimentos no “biaribi” (forno feito com um
buraco no chão) ou no “demoquen” (grelha de
madeira). De todos os ingredientes, os que mais se
destacam são o milho, usado para fazer pamonha,
canjica e a popular pipoca. Também a mandioca, que é
muito usada até hoje e aparece em pratos como o
Tacacá, prato tradicional do Pará que usa a goma de
tapioca e o tucupi, ambos derivados da macaxeira;
•
Bebidas: O suco do açaí e o famoso
guaraná, eram cultivados no norte pelo povo Mawé, e
hoje rompeu fronteiras e é consumido pelo mundo todo;
•
Pintura: A pintura corporal, feita
normalmente com tinta vinda de plantas e frutos (como
o jenipapo e o urucu) tinha finalidade de retratar
sentimentos e momentos específicos nos rituais
realizados;
•
Artesanato: Muito praticado pelos povos
do Brasil, que faziam colares, pulseiras, brincos e
braçadeiras, normalmente ornamentados com penas e
caudas de aves, dando origem a “arte plumária”, que
servia para distinguir grupos sociais. Os índios também
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tinham costume de fazer grandes máscaras de palha
ou de madeira com cascas de árvores, usadas em
danças, festas e cerimônias para acalmar entidades e
espíritos. Haviam máscaras tão grandes que cobriam
todo o corpo dos índios Ticuna, sendo as de cerâmica
exclusivas do povo Mati;
•
Música: Os índios usavam muito
instrumentos de sopro como várias flautas nativas e
instrumentos de percussão como chocalhos, apitos e
tambores que ditam até hoje os arranjos e os ritmos da
nossa música popular brasileira;
•
Dança e canto: Como é o exemplo do
povo Pataxó, que entravam em harmonia com a
natureza e o divino através do “Awê” ou “Heruê”,
buscando a união e a paz do povo, onde celebravam
seus antepassados cantando e dançando, buscando
forças para continuar em frente;
•
Costumes: Muitos costumes básicos do
nosso povo brasileiro também tem origem na cultura
indígena, como o de dormir em redes, que por sua vez
ficavam dentro das ocas, ou de andar descalço quando
chegamos cansados em casa.
•
Língua: A nossa língua também sofre
grande influência da cultura indígena, principalmente
em palavras ligadas a flora e a fauna, como: abacaxi,
tatu, mandioca, caju e muitas outras palavras usadas
no cotidiano de todo brasileiro.
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O próprio parque Ibirapuera de São Paulo que
quer dizer “lugar que já foi mato”, ou o Rio Tietê que
significa “rio verdadeiro”, são derivados do TupiGuarani. (TERRA VISTA BRASIL, 2018 s/p)
•
Medicina: A contribuição na medicina
pelos índios vem das plantas, e raízes, tais como:
Arruda (folhas), Babosa (caule), Boldo (folhas),
Cajueiro (cascas, folhas, fruto), Capim-santo (folhas),
Carrapato (Mamona – folha), Colônia: (folha), Graviola
(folha e casca), Imburana-de-Espinho (casca), MalvaSanta (folha), Mastruz, Mentruz ou Mastruço (folha),
Quinina, Torém (folha seca, água), Vassourinha (raiz).
(MENEZES e FONTELES FILHO, 2011 p. 3-18)
Os primeiros habitantes do Brasil, foram povos
que possuíam diversos conhecimentos a respeito de
vários fatos sobre as terras que ocupavam, esses
saberes a princípio foram descartados ou ignorados
pelos portugueses, contudo, em dias atuais, são
estudados e mantidos, por índios e brancos, pela sua
importância cultural e cientifica, pois por meio dessas
importantes informações por anos os agricultores, por
exemplo, tiraram o seu sustento e alimentaram os
demais membros que compõe a população brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste artigo foi possível
abordar que antes mesmo da chegada dos
portugueses ao Brasil, os povos nativos possuíam uma
cultura e organização social bem definida, as quais
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foram responsáveis pela sobrevivência e manutenção
ao longo de séculos, contudo eram considerados
selvagens pelos europeus.
Outro fato importante elencado foram os
conhecimentos a respeito: da agricultura, astronomia,
criação e manutenção de um caminho em meio a
floresta, divisão de trabalho, arte, entre outros meios
que destacavam a cultura nativa de forma que algumas
foram descobertas, por assim dizer, pelos europeus
muitos anos depois.
Foi também elencado a respeito da cultura
portuguesa da época, apesar de se ter poucos dados,
sendo que ela se concentrava roupas pesadas e
luxuosas, exuberante arquitetura e a religiosidade
marcante.
Em suma, apesar de serem considerados
ignorantes e selvagens, os índios brasileiros
contribuíram e muito para a formação cultural e social
da identidade brasileira como sendo única e rica,
mediante a outras colonizadas pelos portugueses.
Portanto, elencar a respeito desse momento
histórico da formação social e cultural do Brasil, vem a
ser de suma importância para que a identidade do povo
brasileiro seja sempre lembrada e preservada.
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A APRENDIZAGEM LÚDICA E SUAS TEORIAS
Ingryd Carla de Oliveira

Estudiosos como: Froebel, Vygotsky, Piaget e
Wallon abordaram em seus trabalhos a importância da
criança participar ativamente do seu processo de
aprendizagem, como veremos a seguir.
FROEBEL
Froebel foi o primeiro a reconhecer a importância
do lúdico. É conhecido como o criador do jardim da
infância. Assim sua proposta de aprendizagem
calcava-se no lúdico valorizando a educação através
de jogos e brincadeiras. Segundo Kishimoto (2002)
apud Santos (2010, p. 20):
[...] Froebel acreditou na criança,
enalteceu sua perfeição, valorizou sua
liberdade e desejou a expressão da
natureza
infantil
por
meio
de
brincadeiras livres e espontâneas.
Instituiu uma Pedagogia tendo a
representação simbólica como eixo de
trabalho educativo, sendo reconhecido
por isso como psicólogo da infância.

De acordo com Modesto e Rubio (2014; p. 8):
Froebel deu muita importância à criança,
destacando suas atividades estimuladas
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e dirigidas, valorizando a liberdade de
expressão e o interesse das crianças,
percebidos por meio de brincadeiras
livres e espontâneas.

Froebel foi o primeiro pedagogo a incluir o jogo
no sistema educativo por acreditar que as crianças
aprendem através do brincar e que sua personalidade
pode ser aperfeiçoada e enriquecida pelo brinquedo.
Froebel pregava uma pedagogia da ação. Ele dizia que
a criança para se desenvolver não devia apenas olhar
e escutar, mas agir e produzir.
Froebel foi influenciado pela valorização do jogo
durante o Romantismo, como beneficiário do intelecto,
da moral e do desenvolvimento físico, presente na
Alemanha. Por isso, o jogo infantil é utilizado como eixo
da pedagogia do jardim da infância. Assim:
A partir de sua filosofia educacional
baseada no uso dos jogos infantis,
Froebel delineia a metodologia dos dons
e ocupações, dos brinquedos e jogos,
propondo: 1 dons, materiais como bola,
cubo, varetas, anéis, etc., que permitem
a realização de atividades denominadas
ocupações, sob a orientação da
jardineira, e 2 brinquedos e jogos,
atividades
simbólicas,
livres,
acompanhadas
de
músicas
e
movimentos corporais, destinadas a
liberar a criança para a expressão das
relações que estabelece sobre os
objetos e situações do seu cotidiano. Os
brinquedos são atividades imitativas
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livres, e os jogos, atividades imitativas
livres, e os jogos, atividades livres com o
emprego dos dons. (KISHIMOTO; 2002;
p. 64).

A fase mais importante para Froebel é a
infância e apesar de embasar sua teoria em
pressupostos metafísicos e românticos, aponta que
existe uma íntima relação entre o espiritual, o físico e
o intelectual e que cada um destes três elementos
afetam os demais e é por eles também afetado. Em
seus estudos, valorizou a fantasia e o simbolismo,
reconhecendo-lhes a importância para os pequenos.
Assim, ao brincar, a criança tenta compreender seu
mundo através das representações de situações
reproduzidas do seu cotidiano. Ela imita nas
brincadeiras,
reproduzindo
situações vividas,
utilizando brinquedos e dons.
Por utilizar-se de um complexo sistema de
relações entre Deus, o homem e a natureza, a teoria
de Froebel apresenta difícil sustentação. Todo seu
trabalho sustenta-se numa “filosofia metafísica e não
na descrição de processos psicológicos infantis”
(KISHIMOTO; 2002; p. 75), porém, suas práticas
pedagógicas intuitivas, frutos de observações, não o
distanciam dos atuais pesquisadores.
Outro teórico que estudou sobre o brincar
como ferramenta pedagógica foi Vygotsky.
VYGOTSKY
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Segundo Vygotsky (1991) apud Leal (2011,
p.26):
O
brinquedo
cria
uma
‘Zona
de
Desenvolvimento Proximal’, ou seja, quando a
criança brinca, além de suas ações normais, ela
parece ter uma idade superior ao que realmente
possui; nesse aspecto, a atividade de brinquedo
causa na criança uma situação de desenvolvimento,
pois fornece todos os subsídios para mudanças da
suas necessidades e de sua consciência, quando, por
exemplo, a criança é motivada quando lhe é possível
utilizar a imaginação, quando interpreta a realidade a
transpondo nas brincadeiras, e suas relações
interpessoais são outros aspectos desenvolvido
nesse tipo de atividade. Podemos considerar o
brincar como um processo de desencadeamento do
desenvolvimento infantil.
As concepções teóricas sobre aprendizagem e
desenvolvimento estruturam-se sobre o sujeito que
aprende (cognoscente), e o objeto a ser conhecido
(cognoscível). Assim segundo a abordagem teórica
histórico-cultural,
desenvolvida
por
Vygotsky
preconiza-se que os processos de desenvolvimento
não coincidem com processos de aprendizado formal,
o primeiro segue o segundo, criando zonas de
desenvolvimento
imanente
(anteriormente
denominado de zona de desenvolvimento proximal).
Para Vygotsky, a fonte do desenvolvimento é a
aprendizagem formal, mais a comunicação e a
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cooperação com o adulto ou parceiro mais
experiente. A ação do professor é o de gerar novas
formas de desenvolvimento do educando, levando em
consideração o meio cultural e histórico onde ele está
inserido. As práticas pedagógicas orientam-se para o
todo e não apenas para o indivíduo. São nas
interações, na coletividade, na colaboração que a
aprendizagem
acontece.
Valorizam-se
as
competências, a superação das limitações e o
processo criativo.
O teórico acreditava que o desenvolvimento
segue a aprendizagem. Assim, quanto maior o
estímulo, maior o desenvolvimento. Entretanto, há de
se observar o contexto histórico e social da criança.
Definia o brincar como uma situação imaginária
criada pela criança e que, a imaginação em ação ou
brinquedo, era “a primeira possibilidade de ação da
criança numa esfera cognitiva que lhe permite
ultrapassar a dimensão perceptiva motora do
comportamento” (KISHIMOTO; 2001; p. 51).
Infelizmente, para adolescentes e adultos, a
imaginação segundo Vygotsky é o brinquedo sem
ação, já que com o tempo, deixamos de usufruir
desse elemento. Para ele, imaginar, representar,
fantasiar, criar, expressar são atividades inerentes ao
homem
e
uma necessidade para
novas
aprendizagens. Porém, a imaginação não cria nada
que não seja tomado da experiência vivida, ou seja, a
base da criação é a realidade.
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Assim, Vygotsky acreditava que o jogo crucial
auxilia o desenvolvimento cognitivo, “pois o processo
de
criar
situações
imaginárias
leva
ao
desenvolvimento do pensamento abstrato. Isso
acontece porque novos relacionamentos são criados
no jogo entre significados e objetos e ações”
(FRIEDMANN; 1996 p. 36).
Vygotsky contribuiu muito para a explicação da
origem social e cultural dos jogos. Segundo ele, os
temas dos jogos infantis variam de acordo com o
momento histórico, a localização geográfica, a classe
social, a cultura. Os temas variam se a atividade
concreta das pessoas e suas relações com a vida se
modificam.
Aos educadores, principalmente das creches e
pré-escolas, fica a necessidade de reflexão sobre o
jogo infantil, enquanto atividade criadora, na teoria
sócio histórica de Vygotsky, já que nós, profissionais
da educação, temos certa dificuldade em lidar com o
lúdico e o criativo.
PIAGET
Santos (2010, p. 23) assim escreve, sobre o
pensamento piagetiano:
Ao lança-se numa atividade desconhecida (o
jogo ou uma brincadeira), o aluno entrará em conflito.
Entretanto, logo ao tomar conhecimento e
compreender melhor as ideias, este estará assimilando
e acomodando o novo conhecimento. Motivo pelo qual
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Piaget acredita que a atividade lúdica é essencial na
vida da criança, pois, se constitui, em expressão e
condição para o desenvolvimento infantil, já que
quando as crianças jogam assimilam e transformam a
realidade.
Piaget identificou três estágios na brincadeira
das crianças pequenas. São elas: brincadeira prática;
brincadeira simbólica e os jogos com regras. Estas
etapas são paralelas às delimitadas por ele para o
desenvolvimento intelectual infantil (pensamento
sensório-motor, pré-operacional e operacional
concreto).
A brincadeira prática inclui as brincadeiras de
manipulação dos bebês e das crianças até a idade de
começarem a caminhar. A brincadeira simbólica pode
ser vista nos jogos dramáticos das crianças de jardim
da infância e pré-escola. Durante e após o jardim de
infância, as crianças gradualmente trocam o jogo
dramático pelos jogos mais formais. (SPODEK; 1998,
p. 214).
Modesto e Rubio (2014, p. 9-10) especificam
melhor esse assunto:
Jogo de exercício – Manifesta-se de zero a dois
anos. Representa o jogo inicial na criança e caracteriza
o período sensório-motor do desenvolvimento. É
através dele que a criança repete gestos, assimila
ações, incorporando novo fazeres. O princípio é de
exploração e repetição. O jogo consiste em
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manipulação de objetos em função dos desejos e
hábitos motores das crianças. A função dos jogos de
exercício psicomotor é a ação, o exercício das funções
psicomotoras através de atividades lúdicas que
envolvem prazer pelo funcionamento, pela exploração,
pela experimentação, pela ação e pelo movimento.
Jogo simbólico – Compreende de dois aos sete
anos aproximadamente. A ludicidade nesse estágio
adquire o caráter simbólico. É a aplicação do que foi
assimilado anteriormente. É a substituição do real por
símbolos. Nesta fase o faz de conta ganha destaque.
Os jogos simbólicos têm características próprias:
liberdade de regras, ausências de objetivos, ausência
de uma lógica da realidade, adaptações da realidade
aos desejos. A função do jogo simbólico é transformar
o real para satisfazer as necessidades do eu em função
dos desejos.
Jogo de regras – Tem quando a criança
começa a se interessar pelas regras. Permite a relação
entre ideia e pensamento, antecipa jogadas, planeja
estratégias, utiliza o raciocínio operatório. Trabalha
acima de tudo, respeito e ética, pois apesar da
estratégia, é necessário observar regras, esperar sua
vez de jogar e lidar com o imprevisto, lidar com perdas
e ganhos, são importantes para o desenvolvimento das
estruturas cognitivas. Nesse estágio o jogo provoca
muitos conflitos internos, a necessidade de buscar
saída, é desses conflitos que o pensamento sai
enriquecido.
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Para Piaget, o brincar oferece à criança a
oportunidade de assimilar o mundo exterior às suas
necessidades, sem precisar muito acomodar
realidades externas. A brincadeira possibilita uma
acomodação do mundo exterior completamente livre,
uma vez que ela não tem nenhum compromisso com a
realidade que a cerca. Assim, através do brincar a
criança manipula o mundo externo fazendo com que
ele se encaixe nos seus esquemas atuais. Com as
brincadeiras, a criança manipula o mundo externo para
que este se encaixe nos seus esquemas de
organização. As brincadeiras são, então, vitais para o
desenvolvimento intelectual das crianças.
WALLON
Dentre muitos teóricos da aprendizagem infantil,
destacamos também nesta pesquisa, Wallon, que
acreditava que toda atividade da criança é lúdica
quando exercida por ela mesma. Para ele o
desenvolvimento era uma “construção progressiva
onde as fases ocorrem uma após a outra, alternando
afetiva e cognitivamente” (GUIMARÃES, 2008, p. 36).
Acreditava que o adulto sem perceber leva a criança à
imobilidade ao tolher sua ludicidade. Corroborando
com essa ideia temos:
[...] a família e os educadores não permitem que a
criança desenvolva todo o se potencial, não deixando
que as crianças realizem tarefas que elas são
capazes, como comer sozinha, vestir-se, calçar,
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tomar seu banho, escovar os dentes. (SANTOS 2010,
p. 26)
É possível perceber diante das ideias dos
autores pesquisados a concordância sobre a
importância do lúdico. Mas:
É pena que na escola fundamental e, às vezes,
até na escola de educação infantil não demos tanto
valor para os esquemas lúdicos das crianças.
Rapidamente lhe impomos aquilo que constitui nossa
principal ferramenta de conhecimento e domínio do
mundo: os conceitos científicos, a linguagem das
convenções e os signos arbitrários, com seus poderes
de generalidades e abstração (MACEDO, PETTY &
PASSOS, 2005, p.20).
Wallon
também
propôs
estágios
de
desenvolvimento. De acordo com Estágio Impulsivoemocional (primeiro ano de vida): Nesta fase a
emoção é o instrumento de interação da criança com
o meio.
Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos):
Nesta fase a criança consegue autonomia, passando a
manipular objetos e explorar espaços. Há um
predomínio das relações com o meio.
Estágio do personalismo (3 a 6): Fase em que a
personalidade da criança se forma e ela toma
consciência de si, acontece por meio das interações
sociais.
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Estágio categorial: Nesta fase a criança
consolida a função simbólica e obtém avanços na
inteligência e personalidade com relação à fase
anterior, há interesse pelo mundo exterior fortalecendo
as relações com o meio.
Estágio adolescência: Necessidade de nova
definição da personalidade, desregulada devido à ação
dos hormônios. Esta fase há uma retomada de
questões
morais,
existências
e
pessoais.
(GUIMARÃES, 2008, p. 36).
Infelizmente, muitos pais e professores não
veem ainda, o brincar com a seriedade e o respeito
que este merece.
Bastante resumidamente buscamos mostrar a
evolução do sentido da infância e sua importância
para alguns dos principais teóricos sobre
aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A
ludicidade
é
importante
para
o
desenvolvimento psíquico e cognitivo das crianças.
Infelizmente nossas crianças brincam cada vez menos.
Não mais nas ruas ou nos vizinhos; um pouco no
playground e nas escolas durante o período da
educação infantil. Mas ao adentrarem o ensino
fundamental parece que a importância do lúdico acaba.
Como educadores sabemos que as brincadeiras
ajudam no desenvolvimento social e intelectual a
criança, devendo a brincadeira, os jogos e os
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Através das pesquisas podemos constatar que
diversos autores e teóricos da educação são favoráveis
a ludicidade para o desenvolvimento completo das
crianças. Dentre os autores pesquisados podemos citar
Vygotsky e Piaget. Ambos acreditam que a criança
deve participar ativamente do seu processo de
aprendizagem. Para Modesto e Rubio (2014, p. 14):
O brincar no sistema de ensino, ainda encontrase pouco explorado, parte das escolas ainda persistem
com a visão de que uma boa aula é a convencional,
com alunos em fila, no seu lugar em silêncio realizando
a atividade proposta. Sabe-se que para estimular o
sujeito e promover seu desenvolvimento é preciso
propor atividades desafiadoras, significativas, que
desperte o interesse, e as atividades lúdicas podem ser
uma
excelente
ferramenta
pedagógica
e
psicopedagógica.
Pais e professores precisam compreender a
necessidade infantil do brincar sozinhos ou em grupos;
e precisam permitir e favorecer que as brincadeiras e
jogos ocorram. Ainda utilizando Modesto e Rubio
(2014, p. 14):
É perceptível que a abordagem lúdica seja
integradora dos aspectos motores, cognitivos, afetivos
e sociais, partindo do pressuposto de que é brincando
e jogando que a criança aprende e ordena o mundo a
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sua volta, assimilando experiências e informações e,
sobretudo, incorporando conceitos, atitudes e valores.
Assim, deste trabalho de pesquisa ressaltamos
que BRINCAR É PRECISO. Não apenas na infância,
mas principalmente nela, para sermos adolescentes e
adultos mais felizes.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÂO
INFANTIL
Jaqueline do Mar Silva

Na perspectiva da educação inclusiva
integrada na proposta Pedagógica da escola regular,
promovendo o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos com transtornos
globais
de
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação, transtornos funcionais
específicos, a escola atua de forma articulada com o
ensino comum, orientando para o atendimento
dessas necessidades especiais (MEC, 2010).
A partir de 1994, o autismo passou a integrar a
categoria de portadores de Condutas Típicas na
Política Nacional de Educação Especial do MEC,
elaborada pela Secretaria de Educação Especial,
com a seguinte denominação: “manifestações de
comportamentos típicas de portadores de síndromes
e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos
que ocasionam atrasos no desenvolvimento e
prejuízos no relacionamento social, em grau que
requeira atendimento educacional especializado”
(BRASIL, 1994, p.14).
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O direito de todas as crianças à educação está
proclamado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948). Segundo a Declaração de
Salamanca (1994), esse princípio orientador consiste
em afirmar que as escolas devem se ajustar a todas
as crianças, independente de suas condições sejam
elas físicas, mentais ou sociais. Neste contexto, as
instituições de ensino terão que encontrar formas de
educar com sucesso estas crianças.
De acordo com a Declaração de Salamanca,
existe o consenso crescente de que as crianças e
jovens com deficiência devem ser incluídos nas
estruturas educativas destinadas a maioria das
crianças, o que conduziu ao conceito da escola
inclusiva. “Na escola inclusiva professores e alunos
aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina:
respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo para
construir uma sociedade mais justa”. (MANTOAN,
2005 p.24).
A escola, representada por sua equipe
profissional, deve ter consciência do seu papel,
compreendendo que é por meio do aprendizado que
a criança pode adquirir consciência do mundo e dela
própria, e que esse aprendizado passa pelo
desenvolvimento
da
comunicação.
Considera-se que as pessoas se modificam
continuamente, transformando o contexto no qual se
inserem. Esse dinamismo exige uma atuação
pedagógica voltada para alterar a situação de
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exclusão, promovendo a aprendizagem de todos os
alunos.
Segundo Oliveira (2010), com a entrada cada
vez maior de mulheres no mercado de trabalho, a
redução de espaços urbanos para as brincadeiras
infantis como quintais e ruas e preocupação com a
segurança, ampliou-se a demanda significativa de
crianças matriculadas em creches e pré-escolas,
aumentando também a preocupação com o
desenvolvimento cognitivo, principalmente das
camadas sociais mais baixas, sob o nome de
“educação compensatória”.
Tratando-se de uma transição da concepção
de educação infantil centrada na família, “quando as
instituições pré-primárias foram concebidas como
“mal necessário” para uma concepção positiva,
segundo uma “partilha de responsabilidades” em que
vemos surgir o papel do Estado e das políticas
públicas” (VIEIRA, 2010, p. 144); era visível no Brasil,
no fim dos anos de 1970, a educação infantil apenas
voltada à preparação para as séries seguintes e
futuramente que se deu a atenção também à
socialização, à promoção e ao desenvolvimento
físico, emocional e intelectual das crianças pequenas.
Esta
preocupação
em
atender
as
necessidades específicas das crianças pequenas,
segundo Vieira (2010), não ocorreu apenas no campo
da educação. Os domínios jurídicos, em relação à
proteção do trabalho feminino; à área médicaJaqueline do Mar Silva
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sanitária (higiene e saúde), à assistência social se
interessaram pela criação de instituições que visavam
assistir, proteger e educar a infância e a maternidade.
Tais instituições receberam, às custas de
avanços ao longo da elaboração e revisão da
legislação educacional brasileira, vários nomes como
creches, jardins de infância ou escolas maternais,
muitas vezes apenas predominando o caráter
assistencial.
A Constituição Federal de 1988 (CF) legitimou
que toda criança tem o direito à educação, porém em
1996, a educação infantil passou a fazer parte da
educação básica, a partir da promulgação da LDBEN
nº 9.394/1996, pois anterior a este período, as
políticas públicas para a infância eram voltadas
somente ao aspecto do cuidar (assistencialismo). A
partir desta data, considerou-se a educação infantil
como primeiro nível de ensino da Educação Básica,
conforme ressalta Oliveira (2002):
Esta condição, ao mesmo tempo que
rompe com a tradição assistencialista
presente na área, requer um
aprofundamento do debate acerca de
quais seriam os modelos de qualidade
para a educação coletiva de crianças
pequenas (OLIVEIRA, 2010, p. 35).

Na LDBEN nº 9.394/1996, em seu artigo 29º e
alterada pela redação dada pela Lei nº 12.796/2013,
cabe à educação infantil:
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A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança
de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da
família e da comunidade. (BRASIL,
1996).

Ainda, a Educação Infantil deve ser obrigatória
e gratuita, segundo este referido documento, em seu
art. 30º, inciso II, para crianças de quatro a cinco anos
de idade.
A CF de 1988 contempla em seu parágrafo 2º
do artigo 211, alterada pela redação dada pela
Emenda Constitucional nº 14, de 1996 que:
Art. 211. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
organizarão
em
regime
de
colaboração seus sistemas de ensino.
§
2º
Os
Municípios
prioritariamente
no
fundamental
e
educação infantil.

atuarão
ensino
na

É também por esta Emenda Constitucional que
se altera a menção “pré-escolar” para educação
infantil, entre outras alterações realizadas pelo
documento.
Portanto, a educação infantil é garantida a
todas as crianças de 0 a 5 anos de idade, no período
diurno, em jornada integral ou parcial, sendo dever do
Jaqueline do Mar Silva
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Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública,
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção,
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, 2010).
Diante deste processo histórico, político e
cultural no sistema de Educação do Brasil, o
Ministério da Educação e do Desporto elaborou o
Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil - RCNEI, sendo um documento oficial
composto por três volumes, que assume o desafio de
cuidar e educar presente nesta modalidade de ensino
e tem como objetivo:
[...] servir como um guia de reflexão de
cunho educacional sobre objetivos,
conteúdos e orientações didáticas
para os profissionais que atuam
diretamente com crianças de zero a
seis anos, respeitando seus estilos
pedagógicos e a diversidade cultural
brasileira (BRASIL, 1998, v. 1, p. 5).

Mendes (2010) lembra que os primeiros anos
de vida são essenciais para o desenvolvimento da
inteligência, personalidade, linguagem e socialização,
sendo assim, de suma importância à educação
infantil.
Oliveira (2010) aponta a necessidade de se
pensar numa proposta pedagógica para creches e
pré-escolas organizadas com condições em que
adultos e crianças interajam em situações diversas,
para construções significativas sobre o mundo e
Jaqueline do Mar Silva
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sobre si mesmas, constituindo-se como sujeitos
únicos e históricos, com desenvolvimento de
autonomia e cooperação.
Entretanto, como lembra Rosenberg, o lugar
da Educação Infantil até então é desvalorizado nos
sistemas de educação no Brasil e também na área de
pesquisa não há grande quantidade de trabalhos,
sendo que somente após a aprovação da lei do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (FUNDEB), que contemplou recursos também
para a Educação Infantil, que se reafirmou o
compromisso com a causa da educação infantil
(ROSEMBERG, 2010).
Em 2010, foi instituída as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(BRASIL, 2010) que norteiam as práticas
pedagógicas neste âmbito, a partir de três princípios
necessários para o trabalho com as crianças no
contexto atual: Éticos que se referem à autonomia,
responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem
comum, meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades; Políticos: atrelados aos
direitos de cidadania, exercício da criticidade e
respeito à ordem democrática; e Estéticos que se
referem à sensibilidade, criatividade, ludicidade e
liberdade de expressão nas diferentes manifestações
artísticas e culturais.
A proposta pedagógica da Educação Infantil
deve ter como um de seus objetivos o direito à
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brincadeira, à convivência e à interação com outras
crianças, tendo como eixos norteadores as
brincadeiras e as interações, concebendo a criança
como um sujeito histórico e com direitos, que por meio
das interações, relações e práticas do cotidiano que a
mesma 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).
Oliveira lembra que estes princípios permeiam
o desenvolvimento infantil:
Tal implantação é feita por intermédio
de diversas experiências nas quais
conhecimentos
historicamente
acumulados
são
elementos
mediadores
do
desenvolvimento
infantil. Conforme tais conhecimentos
são repensados e reconstruídos pela
criança, ela trabalha novas funções
psicológicas e novas visões de mundo
e de si mesma (OLIVEIRA, 2010, p.
50).

Para tanto, cabe ao professor ter 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.
Jaqueline do Mar Silva
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Sendo a escola de educação infantil, o espaço
para o início da convivência com a diversidade, o
Ministério da Educação publicou em 2000, o
“Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil: estratégias e orientações para a educação de
crianças com necessidades educacionais especiais”,
abordando a necessidade do planejamento de
práticas pedagógicas desde a primeira etapa da
educação básica, que favoreçam o processo de
ensino-aprendizagem de todas as crianças,
vinculando os aspectos de cuidar e educar e
respeitando a especificidade da diversidade e da
criança.
1. Valorizar a diversidade como elemento
enriquecedor do desenvolvimento pessoal e social. 2.
Constar nas políticas educacionais, marcos legais
que favoreçam a educação inclusiva. 3. Definir a
inclusão como um projeto da escola que incorpora a
diversidade como eixo central da tomada de
decisões. 4. Eleger o currículo comum (RCNEI) com
as devidas adaptações ou complementações
curriculares como referencial para a educação. 5.
Contar com currículos amplos, equilibrados, flexíveis
e abertos. 6. Colocar serviços de apoio à disposição
da escola, dos professores e pais colaborando na
organização, estruturação do trabalho e reflexão da
prática pedagógica. 7. Incentivar atitudes solidárias e
cooperativas entre os alunos e os demais membros
da comunidade escolar. 8. Adotar critérios e
Jaqueline do Mar Silva
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procedimentos
flexíveis
de
avaliação
do
desenvolvimento e da aprendizagem da criança. 9.
Adquirir equipamentos, recursos específicos e
materiais didático-pedagógicos para apoiar ao aluno
e professor. 10. Garantir formação inicial e continuada
ao professor, além de apoiar pesquisas ou inovações
educativas (BRASIL, 2000, p. 23).
Sendo assim, é notório que compete ao
professor, diante da inserção de aluno PAEE, fazer
um diagnóstico prévio das suas necessidades, bem
como das suas potencialidades, para que possa
contribuir positivamente com a formação pessoal,
social e escolar da criança
INCLUSÃO E LUDICIDADE
Existe uma relação entre o educando com
autismo e o lúdico que é uma ferramenta que o
professor utiliza para a aprendizagem destas
crianças. Essas atividades são necessárias para o
desempenho sociocognitivo, e no atendimento
educacional especializado. O desenvolvimento e a
aprendizagem das crianças autistas precisam de
tempo e espaço para acontecer, porque sua
realização não é fácil e nem imediata. Supõe
entregar-se e confiar na possibilidade de promover
atividades cotidianas que favoreçam a aprendizagem,
que só se confirmará pouco a pouco (COLL, 1995).
Como o autismo trata-se de um transtorno
invasivo que não tem uma explicação definitiva e sim
Jaqueline do Mar Silva
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características específicas, para essa criança as
dificuldades mais acentuadas estão relacionadas à
“[...] a aquisição de padrões linguísticos, a falta de
relações sociais e a inconsistência ou irregularidade
nas reações comportamentais” (CABEZAS, 2007, p.
321).
Quanto às características comportamentais
Santos (2008), nos dá subsídios para compreender
os distúrbios da criança autista.
Distúrbios do relacionamento: Falta do
desenvolvimento de uma relação interpessoal e de
contato visual. Tanto o relacionamento com pessoas
quanto com objetos inanimados estão alterado.
Ausência de sorriso social, desinteresse em participar
de jogos e brincadeiras, preferência por permanecer
só, etc.
Distúrbios da fala e linguagem –
comunicação: Caracterizado por enorme atraso, com
fixação e paradas ou total mutismo. A ecolalia é
comum, sendo associada ao uso inadequado ou
reversão do pronome pessoal. Quando a fala
comunicativa se desenvolve, ela é atonal, arrítmica,
sem
inflexão
e
incapaz
de
comunicar
apropriadamente as emoções. Na verdade, a
comunicação como um todo está comprometida:
linguagem oral comunicativa, linguagem receptiva,
linguagem gestual e expressão facial.
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Distúrbios no ritmo de desenvolvimento: O
ritmo mais comum é uma descontinuidade na
sequência normal do desenvolvimento.
Distúrbios
da
motilidade:
São
os
maneirismos, complexos e ritualísticos: exame dos
dedos, borboleta- “flapping”, caminhar na ponta dos
pés, jogar-se para frente e para trás, ninar-se,
balançar (acompanhado de rolar ou balançar a
cabeça no ar ou no chão ou bater a cabeça contra a
parede), rolar ou girar objetos. (SANTOS, 2008, p.18).
Mediante tal informação é importante ressaltar
que o profissional da educação deve estar atento a
tais manifestações, procurando identificar sob uma
visão pedagógica, os recursos mais adequados para
trabalhar o processo ensino-aprendizagem com tais
alunos.
Gauderiar (1987), salienta que as crianças com
autismo, apresentam dificuldade em aprender a
utilizar corretamente as palavras, mas quando
participam de um programa intenso de aulas parecem
ocorrer mudanças “significativas nas habilidades de
linguagem, motoras, interação social e a
aprendizagem”.
Partindo disso a escola deve oportunizar
estratégias que permitam a esse aluno o
desenvolvimento dos conteúdos e a interação com as
demais atividades escolares.
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O conteúdo do programa de uma criança
autista deve estar de acordo com seu potencial, de
acordo com sua idade e de acordo com o seu
interesse. Se a criança estiver executando uma
atividade nova de maneira inadequada, é importante
a intervenção rápida do professor, mesmo que para
isso seja necessário segurar a mão da criança ou até
mesmo dizer-lhe a resposta. (PEETERS, apud
SANTOS 1998, p. 32).
As estratégias de sala de aula deverão ser
feitas em quatro áreas: área do aprendizado, onde a
criança recebe instruções; área de trabalho
independente, área de descanso ou lazer e área de
rotina diária, sempre respeitando as características
da criança.
Para pensar em alguns encaminhamentos
metodológicos para se trabalhar com a criança com
autismo serão consideradas as rotinas bem
estruturadas que contemplem todo o processo de
trabalho da criança.
Para auxiliar na compreensão dos melhores
recursos e métodos a serem utilizados teremos como
base os apontamentos de Bereohff (1993) que afirma:
[...] a colocação de limites de forma
clara, através de uma atitude diretiva
por parte do educador, contribui para o
desenvolvimento
de
maior
organização e autonomia desta
criança, fortalecendo sua capacidade
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para adaptar-se aos ambientes
domésticos, comunitários, escolar,
etc. [...] a rotina diária estruturada
oferece uma previsibilidade de
acontecimentos, que permite situar a
criança no espaço e no tempo, onde a
organização de todo contexto se torna
uma referência para a sua segurança
interna, diminuindo assim os níveis de
angústia, ansiedade, frustração e
distúrbios
do
comportamento.
(BEREOHFF, 1993, p.15).

Partindo disso a escola deve oportunizar
estratégias que permitam a esse aluno o
desenvolvimento dos conteúdos e a interação com as
demais atividades escolares.
O nível de desenvolvimento da aprendizagem
do autista geralmente é lento e gradativo, portanto,
caberá ao professor adequar o seu sistema de
comunicação a cada aluno. O aluno deve ser avaliado
para colocá-lo num grupo adequado, considerando a
idade global, fornecida pelo PEP-R, desenvolvimento
e nível de comportamento. É de responsabilidade do
professor a atenção especial e a sensibilização dos
alunos e dos envolvidos para saberem quem são e
como se comportam esses alunos autistas.
(SANTOS, 2008, p. 30).
A criança autista que consegue obter um bom
rendimento intelectual pode se tornar um adulto
independente. Os conteúdos trabalhados devem ser
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(SCHWARTZMAN

&

Schwartzman & Assumpção (1995), afirmam
ainda que algumas das crianças autistas conseguem
ajuda através de tratamentos medicamentosos. A
participação de um psicólogo é indispensável,
inclusive para orientar a família e a escola.
Os objetivos da intervenção educacional
dependerão do grau de comprometimento nas várias
áreas de atuação. Pacientes com prejuízos cognitivos
importantes, os esforços deverão se dirigir de forma
específica, no sentido de se tentar a comunicação e a
interação social, na redução de alterações
comportamentais, na maximização do aprendizado e
independência nas atividades da vida cotidiana.
Autistas com bom rendimento intelectual podem vir a
chegar como adultos a ter uma vida independente. O
autor traz em sua obra um esquema do guia
curricular, isto é, são conteúdos a serem trabalhados
e objetivos a serem alcançados. Os conteúdos são:
socialização, comunicação, cuidados próprios,
desenvolvimento cognitivo e motor. Os objetivos são:
estimular o desenvolvimento social e afetivo visando
a participação ativa no grupo social; assimilar a
linguagem e desenvolver a compreensão de
conteúdos verbais; escrever corretamente e usar a
escrita como meio de comunicação; desenvolver
hábitos de vida diária e cuidados pessoais; estimular
o desenvolvimento cognitivo visando aprimorar a
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capacidade de resolver problemas na busca de uma
melhor qualidade de vida e perceber e utilizar o
próprio corpo; participar de atividades e competições.
(SCHAWARTZMAN & ASSUMPÇÃO, 1995, p. 53).
O jogo é uma peça chave no desenvolvimento
integral da criança, pois é uma atividade que
proporciona conexões sistemáticas com o que não é
jogo, isto é, com o desenvolvimento do homem em
outros planos como são a criatividade, a solução de
problemas, a aprendizagem de papéis sociais, etc.,
isto é, com numerosos fenômenos cognitivos e
sociais. (GARAIGORDOBIL, 2005).
Para Kishimoto (2003) há uma dificuldade de
conceituar jogo, brinquedo e brincadeira, pois estes
conceitos além de serem imprecisos na linguagem,
tanto no Brasil como em alguns países do mundo, são
complexos diante das relações histórico-sociais e
culturais das práticas de jogos e brincadeiras.
Contudo, a autora ressalta que estas práticas
na educação são importantes desde que seja
respeitado o seu caráter lúdico, apresentando duas
funções para o jogo educativo: a função lúdica,
proporcionando o prazer e até o desprazer quando
escolhido voluntariamente; e a função educativa,
viabilizando a construção do saber do indivíduo e sua
apreensão do mundo.
É necessário que “[...] a ação pedagógica
intencional do professor deve refletir-se na
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organização do espaço, na seleção dos brinquedos e
na interação com as crianças” (KISHIMOTO, 2003, p.
19).
Ainda, a autora supracitada afirma que:
Ao permitir a manifestação do
imaginário infantil, por meio de objetos
simbólicos
dispostos
intencionalmente,
à
função
pedagógica
subsidia
o
desenvolvimento integral da criança.
Neste
sentido,
qualquer
jogo
empregado na escola, desde que
respeite a natureza do ato lúdico,
apresenta caráter educativo e pode
receber também a denominação geral
de jogo educativo (KISHIMOTO, 2005,
p.83).

Na opinião de Garaigordobil (2005, p. 18), o
jogo permite à criança desenvolver seu pensamento,
satisfazer necessidades, explorar e descobrir o gosto
de criar, elaborar experiências, expressar e controlar
emoções, ampliar horizonte de si mesma, aprender a
cooperar, etc. Por tudo isso, a autora afirma que
estimular a atividade lúdica positiva, simbólica,
construtiva e cooperativa na escola é sinônimo de
potenciar o desenvolvimento infantil.
Neste sentido Caillois (1990) conceitua o jogo
como uma atividade livre (quando obrigado perde-se
a natureza de diversão), delimitada (com limites de
espaço e tempo estabelecidos), incerta (com
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resultados indeterminados), improdutiva (não gera
bens, nem riquezas), regulamentada (com regras
próprias) e fictícia (consciência específica dos
sujeitos envolvidos de uma outra realidade).
Assim, corrobora com a definição de Huizinga
(2000), que conceitua o jogo como:
[...] atividade ou ocupação voluntária,
exercida
dentro
de
certos
e
determinados limites de tempo e
espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo,
acompanhado
de
um
sentimento de tensão e alegria e de
uma consciência de ser diferente da
vida cotidiana (HUIZINGA, 2000, p.
33).

Huizinga (2000) acena o jogo como
desenvolvimento
da
cultura.
Assim,
Caillois (1990) explica que os jogos não são
diferentes do que se revela a cultura, acrescentando
que o funcionamento de qualquer instituição se
assemelha ao jogo, com normas e legislações,
exigindo atitudes e novas aptidões dos sujeitos e caso
haja uma modificação das regras do jogo, surge a
revolução.
Dumazedier (1976) lembra que o jogo faz parte
do lazer, destacando três funções: descanso,
divertimento e desenvolvimento. Para o descanso, o
autor destaca que “[...] é um reparador das
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deteriorações físicas e nervosas provocados pelas
tensões resultantes das obrigações cotidianas [...]”
(DUMAZEDIER, 1976, p.32). Na função de
divertimento, recreação e entretenimento, relacionase a fadiga e ao tédio, sendo uma maneira que o
sujeito tem para suportar as “[...] disciplinas e
coerções necessárias à vida social” (DUMAZEDIER,
1976, p 33). Por último, a função desenvolvimento
abarca a criação de novas formas de aprendizagem
que podem contribuir para condutas de inovação e
criação do sujeito. Estas funções apresentam-se em
todas as situações e em graus variados, podendo
suceder ou coexistir.
Quando se trata de crianças, Marcellino (2007)
revela que na maioria das vezes em nossa sociedade,
há a impossibilidade de vivência do presente, para a
preparação do futuro do indivíduo, destacando o
império da produtividade, vinculando o não sério às
crianças, pondo-as como a faixa etária da
improdutividade. Este autor comunga com os
princípios de Huizinga (2000) que ressalta o jogo
como elemento da cultura humana, tendo como
característica uma atividade realizada pelo indivíduo
com liberdade, de maneira consciente “não séria”,
porém, ao mesmo tempo o jogador sendo absorvido
pela seriedade do jogo:
O conceito de jogo enquanto tal é de
ordem mais elevada do que o de
seriedade. Porque a seriedade
procura excluir o jogo, ao passo que o
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jogo pode muito bem incluir seriedade
(HUIZINGA, 2000, p. 51).

Huizinga (2000) lembra que qualquer
fenômeno cultural levado seriamente pode ser
interpretado como jogo e afirma mesmo que os
animais apresentem algum tipo de jogo, o brincar é
atividade humana, havendo a necessidade de
superar a ideia que a brincadeira é inata na criança:
“A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social.
Aprende-se brincar. A brincadeira não é inata, pelo
menos nas formas que ela adquire junto ao homem”
(BROUGÈRE, 1998, p. 104).
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A construção da linguagem a partir da
perspectiva lacaniana e sua contribuação na
compreensão da linguagem do autista
Jonas Muniz de Proença

RESUMO
A linguagem é a base das relações humanas. Ela
pode ser estudada sobre aspecto da linguística
quanto de outras ciências. Nesse trabalho
procuraremos discutir a apreensão da linguagem do
autista sobre o aspecto da formação dos signos
linguístico, o significante e o significado, com base na
psicanálise lacaniana. O Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA) constitui-se em um conjunto de
características específicas que dificultam o
desenvolvimento de diversas formas, atuando em
limitações principalmente na área de habilidades
sociais e da linguagem. Os sujeitos comprometidos
pelo autismo costumam apresentar padrões restritos
de atividades, interesses limitados e comportamentos
estereotipados. Porém, não pode-se pensar na
ausência total de comunicação nestes sujeitos. Desse
modo, o método de estudo da linguagem multimodal
tem trazido luz sobre outras formas de comunicação
que ultrapassam o campo da fala. Sendo assim,
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procuramos discutir esse tema neste artigo e dar
bases para uma pesquisa mais aprofundada.
Palavras chaves: educação; autismo; significado;
significante; psicanálise.
INTRODUÇÃO
Os significantes e significados são estudos da
área da Linguística. Sendo postulados pelo linguista
francês Ferdinand de Saussure (1996) que
posteriormente também foi discutida e reformulada
pelo, também francês, psicanalista Jacques Lacan
(1999) que incorporou esse conhecimento ao campo
da Psicanálise.
Segundo Saussure (1996), signos formariam
elementos que compõem a linguagem, tendo duas
partes: o significante, que seria a parcela material
dele, exemplo: o som da palavra; e a outra, o
significado, que seria o conceito, ou seja, a ideia
associada ao significante, segundo o autor uma é
dependente da outra, ou seja estão unidas
arbitrariamente. Para Lacan (1999), os significantes
seriam elementos que compõem a linguagem e
seriam mais importantes que os significados, não
necessariamente irão pertencer a um determinado
significado, isso depende do contexto.
Portanto, é com base no pressuposto
saussureano e com a contribuição da psicanálise
lacaniana que vamos desenvolvemos nossa
discussão. Julgamos de extrema relevância para área
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da linguística, educação, clínica, e de outras áreas
afins.
DISCUSSÃO TEÓRICA
No trabalho de Costa (2006), o autor discute a
relação da linguagem sobre o ponto de vista da
psicanálise, segundo ele, a linguagem para o sujeito
e sempre constituída por uma alteridade.
O sujeito, que é a razão de a língua existir, traz
consigo uma ideia imanente de intersubjetividade,
segundo a qual o dizer de um falante é sempre
constituído por uma alteridade. Assim, tenta-se
entender essa inclusão do outro no dizer do eu por
conjunturas que contemplam o dialogismo, a
interação, trazendo à cena um Outro elemento
subjetivo: o sujeito do inconsciente, cuja atuação na
linguagem é silenciosa e constante, via de regra,
sendo materializada no discurso de um sujeito
suposto saber, além dos contornos assumidos por um
outro pequeno que, em função de uma relação
imaginária, proporciona ao eu o embuste de que fala
somente o que quer, quando, na verdade, fala mais
do que supõe, ou fala algo totalmente diferente do que
deseja. (COSTA, 2006, p.8)
Lacan e a formação da linguagem.
Como já abordado na introdução, Saussure
(1996), diz que signos formariam elementos que
compõem a linguagem, tendo duas partes: o
significante, que seria a parcela material dele,
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exemplo: o som da palavra; e a outra, o significado,
que seria o conceito, ou seja, a ideia associada ao
significante. Sendo assim, para ele, as duas partes
estariam unidas arbitrariamente e em função do
acaso.
Porém, para Lacan (1999), os significantes
seriam elementos que compõem a linguagem e
seriam mais importantes que os significados, pois
estariam no lugar do Outro. Já os significados teriam
uma importância menor pois não se tem contato, está
lá, mas não é acessível.
A novidade que Lacan nos traz é demonstrar,
através da leitura da obra de Freud, que o significante
sobrepõe-se ao significado, e geralmente não há
relação entre eles, muito antes, pelo contrário, há uma
barra que os separa, uma divisão, de tal forma que o
sujeito ao falar, não sabe exatamente o que está
dizendo, pois sempre diz mais do que aquilo que fala,
sem se dar conta. Um dos exemplos é o sintoma que
é um significante cujo significado é inacessível ao
sujeito. Sente angústia ou tristeza intensa e não sabe
por que sente isso. O sintoma é um significante a ser
decifrado através da escuta do que o sujeito revela na
fala para além do que ele diz. (PATTUSSI, 20)
Segundo Lacan (1996), os significantes podem
aparecer em forma de metáforas (quando uma
palavra é substituída por outra conservando a relação
com o signo primeiro). Assim como em metonímias
(substituição de termo inteiro por outro sem perder o
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sentido original). Com estes argumentos Lacan atesta
a supremacia dos significantes frente aos
significados.
Não é possível compreender a linguagem
segundo Lacan, sem rever o conceito do pequeno e
grande outro (LACAN, 1998). Sabemos que tudo que
somos fruto das experiências que temos em nossa
vida, desde o nascimento. E esta experiência é
formada pela nossa cultura que é diferente de uma
sociedade para outra. Portanto, somos então
formados pela relação com a nossa cultura e essa
formação se dá pela linguagem. Sendo assim, muitos
dos nossos comportamentos, gestos, modos de falar,
são frutos da relação que temos com as outras
pessoas. O que as pessoas falam e pensam sobre
nós tem grande relevância na construção do que
somos, por exemplo: nosso nome foi dado pelos
nossos pais, não escolhemos; tudo que ouvimos
sobre nós ou para nós fez o que somos hoje.
Outrossim, muito do que somos é fruto da
identificação com as pessoas próximas a nós, porém
a maior parte é fruto do que dizem de nós, das críticas
e elogios, das palavras “lançadas” sobre nós.
Aqui está tratando de um dos três registros que
compõem a realidade psíquica, pressupostos
lacanianos (1972). “O Real” “O registro do simbólico
é o lugar fundamental da linguagem. É a relação do
sujeito e o grande Outro. No sujeito envolve aspectos
conscientes e inconscientes. Isto significa que a
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maneira que o inconsciente se manifesta se dá
através da linguagem. Lacan (1998) descreve a
linguagem como o simbólico, já que é por meio dela
que o sistema de representações, baseado em
significantes, determinam o sujeito à sua revelia. É
por meio desse sistema simbólico que o sujeito referese a si mesmo ao usar a linguagem (ROUDINESCO;
PLON, 1998).
O imaginário é um registro psíquico
correspondente ao ego (eu) do indivíduo. O indivíduo
busca no Outro (pessoas, amor, imagem, objeto) uma
sensação de completude, de unidade. No entanto, o
Outro não existe para desenvolver a imagem com que
o ego (eu) quer ser sustentado.
“O real é o registro psíquico que não
deve ser confundido com a noção
corrente de realidade. O real é o
impossível, aquilo que não pode ser
simbolizado
e
que
permanece
impenetrável no sujeito” (BRAGA,
1999, p. 2)

Isso tudo condiciona nossa existência e molda
nosso comportamento frente ao mundo. Sobre isso
Lacan chamou de o grande “Outro”, pois assim quis
envolver desde a cultura ao discurso familiar o efeito
da palavra. (NAPOLI, 2017).
“Isso fala no Outro, dizemos,
designando por Outro o próprio lugar
evocado pelo recurso à palavra, em
qualquer relação em que este
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intervém. Se isso fala no Outro, quer o
sujeito o ouça ou não com seu ouvido,
é porque é ali que o sujeito, por uma
anterioridade lógica a qualquer
despertar do significado, encontra seu
lugar significante.” (A significação do
falo, Lacan, 1998, p. 696).
“O Outro é o tesouro dos significantes’,
‘O Outro é o lugar da verdade’, ‘O
inconsciente é o discurso do Outro’, ‘O
desejo do homem é o desejo do
Outro’, ‘O Outro não existe’, ‘não há
Outro do Outro’, ‘O Outro é a mulher’,
etc.” (ALVES, 2012, p. 61).

Segundo ele a incidência da linguagem sobre
nossos corpos promove o que somos, ou seja, nos
“somos aquilo que um significante representa pra
outro significante”, visto que nós não somos aquilo
que acreditamos ser2, somos aquilo que
representamos para o Outro. Pegamos como
referência o que foi proposto por Lacan (1988) no
seminário 11, o Real, Simbólico e Imaginário, onde
em nós não há lugar para o real, pois somos
completamente preenchidos pela linguagem efeito do
simbólico.
Entretanto, o pequeno “outro” Lacan criou para
distinguir o outro semelhante do outro eu, ou seja, as
outras pessoas que passam pela nossa vida, nos
influenciam é até nós nos identificamos, elas com
toda sua importância para nossa história, segundo
Lacan (1998), são “o outro”.
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(...) o pequeno outro (a) é o igual, o
semelhante da espécie humana, e o
grande Outro é do campo simbólico,
da linguagem, que foi grafado com
letra maiúscula e com barra (Ⱥ).
(ALVES, 2012, p. 1)

Aqui se refere ao imaginário, estabelecido
através do estágio do espelho “Segundo Lacan
(1966), o estádio do espelho compreende: (...) como
uma identificação, no sentido pleno que a análise
atribui a esse termo, ou seja, a transformação
produzida no sujeito quando ele assume uma imagem
– cuja predestinação para este efeito de fase é
suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do termo
imago (LACAN, 1996, p. 97).
O Estádio do Espelho refere-se ao período que
se inicia aos seis meses, aproximadamente,
encerrando aos dezoito meses, caraterizado pela
representação da unidade corporal pela criança e
também por sua identificação com a imagem do outro
(GARCIA-ROZA, 1999).
Garcia- Roza (1999) salienta que o estágio do
espelho não se refere necessariamente à experiência
concreta da criança frente ao espelho. “O que a
criança ver é um tipo de relação com seu semelhante.
Essa experiência pode se dar tanto em face de um
espelho, pela mãe ou pelo outro, mas no nível do
Imaginário” (GARCIA-ROZA, 1999, p. 212-213).
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Sujeito, segundo o ponto de vista cartesiano, é
aquilo que atribuímos ou negamos algo. Para a teoria
linguística de Benveniste, o sujeito só existe porque
há uma relação de um “eu” com um “tu”. Para Vargas
(2014), citando Orlandi (2007), “A constituição do
sujeito na análise discursiva se realiza quando o
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia (...)
A partir
disso, observa-se que, sem ideologia, o sujeito
não se constitui”. Segundo a Gramática da Língua
Portuguesa, “sujeito é um termo essencial da oração,
está presente na maioria delas, explícito ou não. Sua
existência, porém, não é sempre obrigatória”.
O sujeito insere-se dentre os chamados
“Termos essenciais da oração”, pois para que uma
oração seja dotada de sentido, ela necessariamente
precisa conter sujeito e predicado e, em algumas
vezes, complemento.
Sendo assim, o sujeito é um lugar vazio, só faz
sentido com a predicação, exemplo a palavra “João”,
isoladamente não faz sentido algum, porém quando
acrescentamos o predicado “João é aluno”, passa a
ter sentido. Portando entendemos que sujeito é o
mesmo que significado e predicado o mesmo que
significante, ambos propostos por Saussure.
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Ele é sujeito à língua e à história, pois para se
constituir, para (se) produzir sentidos, ele é afetado
por elas. Ele é assim determinado, pois se não sofrer
os efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se
submeter à língua e à história, ele não se constitui, ele
não fala, não produz sentidos (ORLANDI, 2007, p. 49)
Sobre isso, Lacan afirma que a linguagem
seria constituída basicamente de significantes,
refutando que ela não é formada de signos através de
uma relação fixa e arbitrária entre significados e
significantes, como afirma Saussure. (NAPOLI,
2017).
O signo, soma, sema, etc. Só se pode,
verdadeiramente, dominar o signo, segui-lo como um
balão no ar, com certeza de reavê-lo, depois de
entender completamente a sua natureza, natureza
dupla que não consiste nem no envoltório e também
não no espírito, no ar hidrogênio que insufla e que
nada valeria sem o envoltório. O balão é o sema e o
envoltório o soma, mas isso está longe da concepção
que diz que o envoltório é o signo, e o hidrogênio a
significação, sendo que o balão, por sua vez, nada é.
Ele é tudo para o aerosteiro, assim como o sema é
tudo para o linguista. (SAUSSURE, 1996, p. 102103).
Conforme Sales (2010), para Lacan os
significantes não teriam uma relação estática com os
significados, essa relação seria volátil, sendo assim a
noção de signo (significados e significantes) deveria
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ser relativizada, pois ela está presa a um dado
contexto (Imaginário).
Não obstante, ele ainda diz que a linguagem se
forma quando nós (sujeitos) somos inicialmente um
lugar vazio, mas ao decorrer do tempo, sobre a
influência do Outro, vamos adquirindo substância, e
somos então preenchidos através da cadeia de
significantes. Ou seja, nossa linguagem é dada por
um somatório de todas as “coisas” que passamos em
nossa vida, nossa história.
“O Outro é o lugar em que se situa a cadeia do
significante que comanda tudo que vai poder
presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde
o sujeito tem que aparecer.” (Seminário 11, p. 193194).
“O significante produzindo-se no campo do
Outro faz surgir o sujeito de sua significação. Mas ele
só funciona como significante reduzindo o sujeito em
instância a não ser mais do que um significante,
petrificando-o pelo mesmo movimento com que o
chama a funcionar, a falar, como sujeito.” (Seminário
11, p. 197).
Seguindo nesta mesma visão, a linguística
bakhtiniana diz que a linguístico-social é
multifacetada, pois nenhum indivíduo capta somente
uma voz social, mas muitas vozes. Sendo assim “ele
não é entendido como um ente verbalmente uno, mas
como um agitado balaio de vozes sociais e seus
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inúmeros encontros e entrechoques.” (FARACO,
2010)
A LINGUAGEM DO AUTISTA
Contribuições psicanalíticas sobre o autista
Stefan (1994) argumenta que os autores
lacanianos são unânimes dizer que o autismo se
desenvolve num ponto anterior ao estágio do espelho.
Segundo ele, para os autores, no autismo não existe
nem Outro nem o outro, semelhante.
Vidal e Ericson (1988) citado por Stefan (1994)
dizem que no autismo há uma exclusão do autoerotismo erógeno, que a partir da perda do objeto se
constitui na significação retroativa dado pelo
narcisismo, ou seja o indivíduo volta para si.
Trabalhando o esquema óptico, colocam um
primeiro momento, baseado no esquema proposto
por Lacan, onde há um único espelho, o côncavo, que
seria metáfora do Outro real. Num segundo momento,
o espelho plano dá suporte à operação de alienação,
que se daria a passagem do Outro real ao Outro
simbólico, momento mítico, indicado pelo surgimento
da demanda e ponto de articulação do significante
com o corpo. Citemo-las: “o menino autista estaria
situado num momento hipotético de anterioridade ao
espelho plano, estando vedado para ele o acesso as
imagens i(a), i(a). Se encontra pois, num campo
uniforme onde tudo é igualmente real, indiferente.
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(VIDAL e ERICSON, 1988, citado por STEFAN, 1994,
p. 21)
No artigo “Nos limites da linguagem. A
halófrase e sua incidência na primeira infância”, os
autores Campanário e Pinto (2016), discutem um
atendimento psicanalítico de mãe-bebê e o risco de
autismo. Segundo eles Lacan no Seminário 11, “Os
quatros conceitos fundamentais da psicanálise”,
discute a debilidade5 onde substitui “fusão de corpos”
por “fusão de significantes”, segundo os autores a
holófrase do par de significantes não permite o sujeito
fazer uso da fala.
(....) a holófrase do par primordial de
significantes (S1-S2)6 que, quando solidificado,
impede o advento de um sujeito capaz de fazer uso
da fala em nome próprio. Ele situa a criança débil no
lugar de objeto do desejo da mãe, "psicotizada", na
medida em que o S1 adquire uma maior potência pela
identificação da criança ao significante imaginário da
falta no Outro. Pela fusão do par de significantes
torna-se impossível o advento da metáfora paterna,
ficando a criança impossibilitada de interpretar o que
ela significa no campo do desejo do Outro (Santiago,
2005: 161-166, citado por CAMPANÁRIO e PINTO,
2016, p 162).
Segundo Tendlarz (2017) para autores pós
freudianos e klaineanos (Margaret Mahler, Meltzer,
Bruno Bettelheim, Lefort, Francis Tustin, Rosine e
Robert)“o autismo corresponde a uma patologia
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arcaica que leva a se defender de angústias e terrores
catastróficos” (p.2)
Contribuições da análise sociointeracional para o
autismo
Segundo Cruz (2017) encontramos nos
sujeitos com autismos formas diversas de interação,
sendo as advindas próprias do autismo, como as de
padrões interativos mais conhecidos e praticados por
todos.
Segundo Santiago (2005), o trabalho de
Mannoni (1985) despertou grande interesse em
Lacan. A tese principal de Mannoni é de que a
debilidade resulta da "fusão de corpos", ou seja, um
tipo de relação dual que a mãe da criança dita débil
estabelece com seu filho na qual este fica aprisionado
à fantasia fundamental da mãe.
Tem a ver com significação do sujeito dada
frente ao estágio do espelho, refere-se a mudança do
Outro real para o Outro simbólico. “O significante só
faz sentido em relação a outro significante” Ex: Ele é
meu Pai, Pai (S1), só faz sentido em oposição a mãe
(S2), Isso faz referência ao que ao que Lacan disse:
“O sujeito é o que um significante significa para outro
significante” Como diz Napoli (2018), “Só podemos
explicar o que é um significante utilizando outros
significantes.”partir de uma gama de sistemas
semióticos diferentes, mas relacionados.
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Construímos
os
espaços
interacionais
multimodalmente, ou seja, que uma ação (verbal ou
não) é construída graças a uma ecologia (Goodwin,
2010) de sistemas semióticos, estruturalmente
distintos entre si, mas intrinsecamente relacionados.
Uma perspectiva multimodal oferece então a
possibilidade de fazermos uma descrição desses
vários tipos de recursos mobilizados na interação
dentro de um enquadre analítico (o socionteracional)
que reconhece a diversidade desses recursos
semióticos usados pelos participantes na interação,
ao mesmo tempo em que leva em consideração como
tais recursos interagem uns com os outros para
construirmos localmente as interações. (CRUZ, 2017,
p. 168)
Ainda nesse mesmo pensamento Cruz, Cots,
Luiz (2017) em seu artigo “A linguagem em microacontecimentos: corpo, gestos e fala explorados em
uma análise multimodal de interações envolvendo
uma criança autista”, descreve, a partir de uma
análise de um corpus audiovisual de interações
envolvendo uma criança com autismo, que nas
interações do dia a criança observada interage com
um pouco ou nada de linguagem verbal. Porém, os
pesquisadores conseguiram ver uma sequência
organizada multimodalmente de outras formas de
linguagem.
“Na análise que trazemos aqui,
gostaríamos de destacar como a
ausência da fala dá lugar a sequências
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interacionais
organizadas
multimodalmente por gestos de apontar;
posturas e movimentos corporais;
relações semióticas criativas com o
espaço físico imediato e com a
construção
de
referentes,
e
direcionamentos
do
olhar
que
desempenham funções variadas durante
a interação.” (CRUZ, COTS, LUIZ, 2017)

Nesse trabalho, os autores discutem o autor
francês Fernand Deligny, “um pensador, que dedicouse durante décadas a explorar e traçar os modos de
existência de crianças com autismo com quem
convivia.”. Esse pensador focava na observação do
menor gesto perceptível na linguagem do autista.
Ou ainda, se nos acontece de lhes fazer um
sinal, nenhum sinal nos é feito em troca. Nós fazemos
sinal? Pouco importa o que nós tenhamos querido
fazer? Resta o gesto. Às vezes percebido porque a
criança reage. (Deligny, Singular Etnia, 1980/2007
:1387 citado por CRUZ, COTS, LUIZ, 2017)
Dado que, segundo os pesquisadores para
Deligny ao interpretar o que essas crianças autistas
faziam e porque faziam preencheriam os dados atos
de “elementos simbólicos do mundo da linguagem ao
qual estariam os ‘normais’ aprisionados.”
Dessa forma, Vargas (2014), diz que “a língua
tem a propriedade de ser dialógica. As relações
dialógicas não são entendidas como um diálogo face
a face; ao contrário, todos os enunciados no processo
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CONCLUSÃO
Durante essa discussão bibliográfica nos
depararamos com a argumentação suassuriana e
lacaniana, em que abordam os singnos,
significamentes e singnificados de maneira diferente
na construção da linguagem.
Suassure postula os signos como primordial na
linguagem, tendo duas partes dependentes: o
significante, sendo o material, o som; e o significado,
sendo o conceito. Para ele, a linguagem só existe na
relação a esses dois, sendo algo fixo.
Para Lacan, os significantes são mais
importantes pois não precisam necessariamente
estarem ligados a um singificado, visto que isso
depende, do que ele chamou de imaginário.
Lacan postula que a linguagem é o campo do
simbólico, pois é através dela que surge o sistema de
representações. O autor relata que nossa linguagem
se da na relação do (eu), até então vazio, com o
Outro (grande outro). Sobre esse grande outro ele
descreve como aquilo que as pessoa falam de nós;
os elogios e críticas que recemos; nossa cultura; etc.
Toda a identificação que fazemos em relação
a isso, constrói nosso (eu) imaginário e da sentido
para nossas representação no compo da simbólico,
campo da linguagem. Por isso, Lacan define os
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significante como algo relativo ao (eu) imaginário de
cada um.
Sobre a linguagem do autista, os autores
lacnianos define como a halófase dado pela fusão de
“corpos” ou a fusão de significantes, pois para que
uma coisa possa fazer sentito só fará em relação a
outra, ou seja, para que a mãe exista precisa existir
em oposição ao pai, para existir o branco precisa
existir o preto, isso é o que Lacan argumentou em seu
seminário 11 de s1 e s2 “O sujeito é o que um
singnificante significa para o outrosignificante”.
Portando, o autista tem uma falha nessa identificação
de S1 em relação ao S2 e faz a junção dos dois
significantes ficando assim impossibilitado se
relacionar com Outro e desenvolver a limguagem
(campo do simbólico).
Quanto a interpretação sociointeracional, a
autora Cruz (2017), tendo como base os estudos de
Ferdinand Deligny ,define que además das limitações
conhecidas na linguagem autista é possivel encontrar
outras formas de comunicação que ela definiu como
multimoldal, são “gestos de apontar; posturas e
movimentos corporais; relações semióticas criativas
com o espaço físico imediato e com a construção de
referentes”. Sobre esse tema a autora desenvolve um
excelente trabalho na Universidade Federal de São
Paulo, que visa encontrar outras formas de linguagem
no autista que vá além da comunicação verbal. O
projeto está intitulalado “Ao Mínimo Gesto: estudo dos
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recursos multimodais (aspectos verbais, gestos,
corpo e mundo material) em interações envolvendo
crianças com Transtorno do Espectro do Autismo”,
este projeto “visa a investigar e sistematizar,
descritiva e analiticamente, as relações entre língua,
corpo e mundo material constitutivas de nossas
interações humanas.
Essas relações serão exploradas em um
contexto empírico particular: interações cotidianas de
co-presença entre crianças com diagnóstico de TEA
(Transtornos do Espectro Autista) e interlocutores
variados. Os TEA correspondem a um grupo
relativamente heterogêneo de condições que afetam
o desenvolvimento neurocognitivo e comprometem o
desenvolvimento da linguagem e a interação social.
Trabalharemos com base em um corpus
audiovisual(...) Os registros referem-se às interações
que acontecem cotidianamente (...) entre 12 crianças
autistas e 05 educadoras. Os objetivos são: 1) análise
de
interações
cotidianas
que
tenham
a
presença/participação de sujeitos com diagnóstico de
TEA fundamentada por uma perspectiva corporificada
da interação; 2) estudo em torno do estatuto e do
papel dos gestos, do corpo e do mundo material na
construção e constituição da interação humana e sua
relação com os processos linguístico-cognitivos; 3)
aprofundamento das questões relativas ao campo da
vídeo análise, tais como: procedimentos de registros
de interações em ambientes complexos (envolvendo
muitos participantes, recurso a objetos e
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movimentação corporal); a própria construção de
corpora audiovisuais para pesquisas linguísticointeracionais; o convite a uma mentalidade analítica
visual das interações sociais humanas envolvendo
não apenas os aspectos verbais que a constituem,
mas também o espaço físico, o corpo e o mundo
material.
Tendo como base em tudo que foi abordado
até aqui, concluimos que é necessário ter um olhar
mais efetivo para os problemas de comunicação que
por vezes encontramos em invíduos em nossa dia dia,
seja em uma clínica ou seja na escola com os alunos.
Sobre o tema educação, aponto para a necessidade
da compreesão de os professores para a linguagem
do autista e assim terem um melhor desenpenho
pedagógico com os alunos com esse transtorno
neurológico.
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A DIREÇÃO ESCOLAR E AS DEMANDAS
DECORRENTES DA PANDEMIA DE CORONA
VÍRUS (COVID-19)
Jorge Fernando Inácio

Resumo
A Direção Escolar é sem sombra de dúvidas a
principal articuladora da comunidade escolar e equipe
pedagógica. Dela depende a maximização dos
esforços para a melhoria das aprendizagens e
diagramação de uma educação de qualidade,
inclusiva e equitativa. Se em momentos normais
estas responsabilidades já são gigantes, em tempos
de pandemia, os desafios educativos do mundo
moderno maximizaram-se ainda mais. São
necessárias ações assertivas para salvaguardar os
aprendizados de nossos (as) estudantes ou pelo
menos, evitar grandes retrocessos cognitivos frente
ao isolamento social. Liderar as equipes escolares,
sejam elas dos setores administrativos, pedagógicos
ou operacionais requer muitas articulações e ações
afirmativas. 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
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melhores oportunidades para o ensino, mantendo a
qualidade dele, além de 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: Direção Escolar; Equipe Gestora;
Ações educativas afirmativas; Pandemia; Ensino à
distância; Estratégias de Ensino e aprendizado.
Abstract
The School Management is without a doubt the main
articulator of the school community and the
pedagogical team. It depends on the maximization of
efforts to improve learning and design a quality,
inclusive and equitable education. If in normal times
these responsibilities are already gigantic, in times of
pandemic, the educational challenges of the modern
world have been further maximized. Assertive actions
are needed to safeguard our students' learning or at
least to avoid major cognitive setbacks in the face of
social isolation. Leading school teams, whether in the
administrative, educational or operational sectors,
requires many articulations and affirmative actions.
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
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health crises ever seen, which is Corona Virus
(COVID-19).
Key-Words: School Direction; Management Team;
Affirmative educational actions; Pandemic; Distance
learning; Teaching and learning strategies.
Introdução
A direção escolar possui uma grande
responsabilidade no que tange à liderança e
diligência para executar ações afirmativas e eficazes
para garantir que a educação brasileira continue
avançando rumo à melhoria das aprendizagens. A
Educação possui uma longa história e é certo que
logrou avanços nas últimas décadas e grande parte
deste avanço foi alcançado pelas ações efetivadas
por diretores (as) comprometidos com a mudança de
paradigmas educacionais. 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. Objetiva-se analisar como algumas
ações efetivas da direção escolar 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
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desafios que se tornaram mais difíceis, além de
explicitar problemas que outrora se achavam
superados. Este artigo é visto pelo prisma da direção
escolar além de questões docentes e é balizado pelos
novos mecanismos educacionais que a pandemia
impôs a todos os educadores de um dia 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. Desta forma é fundamental
entender que as ações executadas pela direção
escolar impactam diretamente não apenas as ações
pedagógicas, mas também todos os quesitos
relativos às aprendizagens.
A DIREÇÃO ESCOLAR E AS DEMANDAS
DECORRENTES DA PANDEMIA DE CORONA
VÍRUS (COVID-19)
Antes de quaisquer reflexões, é preciso
entender que a direção escolar é de fundamental
importância para que os demais setores da unidade
educacional possam se articular e funcionar, uma vez
que suas ações são assertivas e efetivas, obtém-se
relativo sucesso nas questões pedagógicas, mas se
as ações advindas da direção forem infundadas,
impensadas ou carentes e bases estratégias e legais,
todo o trabalho escolar tende a ser fragilizado.
Uma vez compreendida a importância de uma
gestão
efetiva,
podemos
perceber
os
desdobramentos que uma decisão pode alcançar,
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visto que todos os (as) docentes e demais
funcionários dependem de direcionamentos para
realizar suas tarefas.
Em décadas passadas, é certo e registrado
historicamente que muitas ações advindas da direção
escolar podem ser consideradas arbitrárias,
excludentes e até despóticas, pois em temos em que
muitas vezes o diálogo não era valorizado, imperava
o autoritarismo.
Após a promulgação da Constituição Federal
em 1988, se implementou a gestão democrática nas
escolas públicas e desta forma, abriu-se o caminho
para o diálogo e para a ampla troca de ideias.
Apesar de todas as decisões deverem ser
dialogadas e inclusive, postas em discussão nos
conselhos de escola, o papel de liderança da direção
escolar se manteve com a chave para o sucesso.
Isso devido ao fato que dialogar por dialogar
muitas vezes é infrutífero, é necessário haver uma
bússola para nortear os diversos assuntos
acadêmicos e operacionais e o responsável por usála é a figura do diretor (a), vide que por este motivo é
membro nato do já referido conselho de escola.
Trata-se de um desafio dos mais difíceis, visto
que através do diálogo e da gestão democrática deve
garantir que cada personagem faça o seu papel na
unidade educacional, o que muitas vezes gera
entraves e controvérsias.
Jorge Fernando Inácio

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

455

As questões escolares são intrincadas por si
só, visto que são necessárias ações de todos os
atores para garantir experiências e aprendizagens
significativas para todos (as) estudantes e a medida
que novos desafios entram em jogo, mais
complicados ficam as ações da direção escolar.
Dentro desta perspectiva, enfocaremos as
questões relativas à pandemia de Corona Vírus
(COVID-19), pois esta enfermidade desencadeou
uma série de eventos que exigiram uma postura
austera e proativa da direção escolar, pois sem ações
firmes e diligentes, as dificuldades tenderiam a se
intensificar.
Podemos apontar para algumas questões que
devem ser postas como prioridade, como por
exemplo a interação com a comunidade escolar, com
a equipe docente e operacional, com as famílias e
principalmente com os estudantes. Neste ponto, a
direção escolar precisa dirimir todos os esforços a fim
de garantir que todos façam seus papéis para que o
objetivo educacional seja logrado, mesmo com as
dificuldades prementes e gritantes trazidas pelo
isolamento social e pelo risco mortal que o vírus
impôs. São aliados da direção escolar a coordenação
escolar e assistentes de direção, que em algumas
redes são conhecidos como vice diretores.
Já a coordenação pedagógica, setor
diretamente ligado à direção escolar é o coração de
qualquer
unidade
escolar.
Se
funcionar
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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
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
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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
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.
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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.
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.
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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
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.
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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
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.
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Não vejo sentido algum em práticas avaliativas
de sondagem que se destinam a verificar graus de
aprendizagem do estudante e/ou domínio de prérequisitos, 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 a 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.
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.
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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.
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
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práticas

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
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
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(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
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
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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.
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.
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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
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
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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.
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
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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).
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
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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
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
Jorge Fernando Inácio

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

470

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
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
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pessoais in loco, houve bastante crescimento
intelectual e profissional com as comunicações inline. 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
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
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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
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 on – line. Citando por exemplo a cidade de
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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.
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 onJorge Fernando Inácio
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line, 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
brasileiro, que já encontravam dificuldades
operacionais.
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
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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
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
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(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
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
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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.
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
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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.
Observa-se que em todos os pontos
abordados neste texto, nota-se que as ações da
direção escolar estão presentes. Esta afirmação é tão
real que é patente tanto nas ações docentes, como
da coordenação pedagógica e até mesmo nas
devolutivas dos estudantes a diligência da direção
escolar. Se o diretor (a) é ativo e participativo, a
tendência é que todos, sem exceção sejam proativos,
mas se isso não ocorre, é fato que haverá apatia nos
diversos trabalhos escolares. E finalizamos afirmando
que principalmente nos momentos de crise, como o
posto pela atual pandemia, a direção escolar deve
liderar a equipe e comunidade escolar para que
nossos (as) estudantes tenham as melhores
experiências e aprendizagens possíveis.
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AS BRINCADEIRAS E JOGOS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Julia Graciela de Oliveira Fernandes

Em geral, o brincar é visto somente pelo seu
aspecto do movimento corporal, e tido apenas como
momento de pura diversão. É descartada a hipótese
de que a criança aprende a brincar e tem consciência
de que brinca, agindo nesta atividade em função da
imagem de uma pessoa ou objeto e de situações que
são evocadas, revivendo sentimentos e significados
vivenciados. Segundo Vygotski, o brinquedo é muito
mais a lembrança de alguma coisa que realmente
aconteceu do que imaginação. É mais a memória em
ação do que uma situação imaginária nova. Pensar
em política de formação profissional para a Educação
Infantil requer, antes de tudo, questionar concepções
de criança e pré-escola. O professor de Educação
Infantil deve conduzir um trabalho voltado para o
brincar, visando atender todas as necessidades
dessa faixa etária, tendo em vista que as brincadeiras
propiciam a fantasia e a criatividade da criança,
possibilitando também que estas adquiram o domínio
da linguagem simbólica.
Com brincadeiras e jogos o espaço escolar
pode-se transformar em um espaço agradável,
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prazeroso, de forma a permitir que o educador
alcance sucesso em sala de aula. Nós, educadores
temos que ser multifuncionais, ou seja, não apenas
educadores, mas filósofos, sociólogos, psicólogos,
psicopedagogos, recreacionistas e muito mais, para
que possamos desenvolver as habilidades e a
confiança necessária em nossos educandos.
Com relação ao jogo, Piaget (1998) acredita
que ele é essencial na vida da criança. De início temse o jogo de exercício que é aquele em que a criança
repete uma determinada situação por puro prazer, por
ter apreciado seus efeitos. Em torno dos 2-3 e 5-6
anos nota-se a ocorrência dos jogos simbólicos, que
satisfazem a necessidade da criança de não somente
relembrar mentalmente o acontecido, mas de
executar a representação.
NEGRINE (1994), em estudos realizados
sobre aprendizagem e desenvolvimento infantil,
afirma que "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". Segundo esse autor, é fundamental
que os professores tenham conhecimento do saber
que a criança construiu na interação com o ambiente
familiar e sociocultural, para formular sua proposta
pedagógica.
Nos tempos atuais, as propostas de educação
infantil dividem-se entre as que reproduzem a escola
elementar com ênfase na alfabetização e números
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(escolarização) e as que introduzem a brincadeira
valorizando a socialização e a recriação de
experiências. No Brasil, grande parte dos sistemas
pré-escolares tende para o ensino de letras e
números excluindo elementos folclóricos da cultura
brasileira como conteúdos de seu projeto pedagógico.
As raras propostas de socialização que surgem desde
a implantação dos primeiros jardins de infância
acabam incorporando ideologias hegemônicas
presentes no contexto histórico-cultural. (OLIVEIRA,
2000).
Brincar é um direito fundamental de todas as
crianças no mundo inteiro, cada criança deve estar
em condições de aproveitar as oportunidades
educativas
voltadas
para
satisfazer
suas
necessidades básicas de aprendizagem. A escola
deve oferecer oportunidades para a construção do
conhecimento através da descoberta e da invenção,
elementos estes indispensáveis para a participação
ativa da criança no seu meio.
A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO
As consequências da urbanização pouco
planejada e da falta de espaços de lazer também se
refletem nas moradias cujos espaços domiciliares são
inadequados para brincar. Alguns pais colocam os
condomínios como uma saída para esse problema.
É importante que sejam oferecidos às crianças
espaço de transmissão de cultura para que elas
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possam brincar e, assim terem oportunidades de
criação, pois quando a criança brinca, reinventa
cenas do cotidiano que a marcam, construindo sua
própria história. As crianças que com frequência
brincam de faz-de-conta tendem a cooperar mais com
outras crianças e tendem a ser mais populares e
alegres do que aquelas que não brincam de modo
imaginativo.
Devido às mudanças na realidade econômica,
a infância vem sofrendo uma perda no seu espaço e,
assim, um processo de abandono das brincadeiras
vem sendo percebido, que são substituídas por outras
atividades como: assistir televisão, jogos em
computadores ou videogames como forma de
preencher o tempo em que ficam em casa sozinhas.
Segundo Brougére 1995, p.50), “A televisão
transformou a vida e a cultura da criança, as
referências de que ela dispõe. Ela influenciou,
particularmente, sua cultura lúdica”. Os meios de
comunicação, principalmente a TV, representam um
percentual muito grande de tempo na vida das
crianças, a rua e os espaços públicos ou coletivos são
poucos frequentados pelas crianças, e esses espaços
são de suma importância para se ganhar liberdade e
exercer autonomia.
A observação da natureza é fundamental, pois
os benefícios que ela fornece são provenientes do
contato com ela, a variedade de coisas que ela
apresenta, descoberta das cores, formas, odores,
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diferenças

As atividades lúdicas como recursos da prática
educativa devem estar presentes no cotidiano das
salas de aula da Educação Infantil visando não só o
desenvolvimento emocional dos alunos, como
também a compreensão por parte dos educadores
sobre os limites e as possibilidades de trabalhar as
questões afetivas no contexto escolar.
ENSINO-APRENDIZAGEM
BRINCAR NA INFÂNCIA

POR

MEIO

DO

Na educação de modo geral, e principalmente
na Educação Infantil o brincar é um potente veículo
de aprendizagem experiencial, visto que permite,
através do lúdico, vivenciar a aprendizagem como
processo social. A proposta do lúdico é promover
uma
alfabetização
significativa
na
prática
educacional, é incorporar o conhecimento através das
características do conhecimento do mundo. O lúdico
promove
o
rendimento
escolar
além
do
conhecimento,
oralidade,
pensamento
e
o
sentido. Assim, Goés (2008, p 37), afirma ainda que:
(...) a atividade lúdica, o jogo, o
brinquedo, a brincadeira, precisam ser
melhorado,
compreendidos
e
encontrar maior espaço para ser
entendido como educação. Na medida
em
que
os
professores
compreenderem toda sua capacidade
potencial
de
contribuir
no
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desenvolvimento infantil, grandes
mudanças irão acontecer na educação
e nos sujeitos que estão inseridos
nesse processo.

O desenvolvimento da criança e seu
consequente aprendizado ocorrem quando participa
ativamente, seja discutindo as regras do jogo, seja
propondo soluções para resolvê-los. É de extrema
importância que o professor também participe e que
proponha desafios em busca de uma solução e de
participação coletiva, o papel do educador neste caso
será de incentivador da atividade. A intervenção do
professor é necessária e conveniente no processo de
ensino-aprendizagem, além da interação social, ser
indispensável
para
o
desenvolvimento
do
conhecimento.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 23,
v.01):
Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidado, brincadeiras e
aprendizagem orientadas de forma
integrada e que possam contribuir
para
o
desenvolvimento
das
capacidades infantis de relação
interpessoal de ser e estar com os
outros em uma atitude básica de
aceitação, respeito e confiança, e o
acesso,
pelas
crianças
aos
conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural.
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Por isso o educador é a peça
fundamental nesse processo, devendo
ser um elemento essencial. Educar
não se limita em repassar informações
ou mostrar apenas um caminho, mas
ajudar a criança a tomar consciência
de si mesmo, e da sociedade. É
oferecer várias ferramentas para que a
pessoa possa escolher caminhos,
aquele que for compatível com seus
valores, sua visão de mundo e com as
circunstâncias adversas que cada um
irá encontrar. Nessa perspectiva,
segundo o Referencial Curricular
Nacional
da
Educação
Infantil
(BRASIL, 1998, p. 30, v.01):

O professor é mediador entre as crianças e os
objetos de conhecimento, organizando e propiciando
espaços e situações de aprendizagens que articulem
os recursos e capacidades afetivas, emocionais,
sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes
aos diferentes campos de conhecimento humano. Na
instituição de educação infantil o professor constituise, portanto, no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e garantir um
ambiente rico, prazeroso, saudável e não
discriminatório de experiências educativas e sociais
variadas.
Educar é acima de tudo a inter-relação entre os
sentimentos, os afetos e a construção do
conhecimento. Segundo este processo educativo, a
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afetividade ganha destaque, pois acreditamos que a
interação afetiva ajuda mais a compreender e
modificar o raciocínio do aluno. E muitos educadores
têm a concepção que se aprende através da
repetição, não tendo criatividade e nem vontade de
tornar a aula mais alegre e interessante, fazendo com
que os alunos mantenham distantes, perdendo com
isso a afetividade e o carinho que são necessários
para a educação.
Santos (2002) refere-se ao significado da
palavra ludicidade que vem do latim ludus e significa
brincar. Onde neste brincar estão incluídos os jogos,
brinquedos e divertimentos, tendo como função
educativa do jogo o aperfeiçoamento da
aprendizagem do indivíduo.
A brincadeira já não deve ser mais atividade
utilizada pelo professor apenas para recrear as
crianças, mas como atividade em si mesma, que faça
parte do plano de aula da escola. Pois, de acordo com
Vygotsky (1998) é no brinquedo que a criança
aprende a agir numa esfera cognitiva. Porque ela
transfere para o mesmo sua imaginação e, além
disso, cria seu imaginário do mundo de faz de conta.
Fantacholi (2009), compreender a relevância
do brincar possibilita aos professores intervir de
maneira
apropriada,
não
interferindo
e
descaracterizando o prazer que o lúdico proporciona.
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Sendo assim, o brincar utilizado como recurso
pedagógico não pode ser dissociado da atividade
lúdica que o compõe, sob o risco de descaracterizarse, afinal, a vida escolar regida por normas e tempos
determinados, por si só já favorece este mesmo
processo, fazendo do brincar na escola um brincar
diferente das outras ocasiões. A incorporação de
brincadeiras, jogos e brinquedos na prática
pedagógica,
podem
desenvolver
diferentes
atividades
que
contribuem
para
inúmeras
aprendizagens e para a ampliação da rede de
significados construtivos tanto para crianças como
para os jovens. Fantacholi (2009)
Oliveira (1997, p. 57) afirma que:
Aprendizagem é o processo pelo qual
o indivíduo adquire informações,
habilidades, atitudes, valores, etc. a
partir de seu contato com a realidade,
o meio ambiente, as outras pessoas.
um processo que se diferencia dos
fatores inatos (a capacidade de
digestão, por exemplo, que já nasce
com o indivíduo) e dos processos de
maturação
do
organismo,
independentes da informação do
ambiente (a maturação sexual, por
exemplo). Em Vygotsky, justamente
por sua ênfase nos processos sóciohistóricos, a ideia de aprendizado
inclui
a
interdependência
dos
indivíduos envolvidos no processo. (...)
o conceito em Vygotsky tem um
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significado mais abrangente, sempre
envolvendo interação social.

Brincar não é apenas ter um momento
reservado para deixar a criança à vontade em um
espaço com ou sem brinquedos e sim um momento
que podemos ensinar e aprender muito com elas, pois
a atividade lúdica permite que a criança se prepare
para a vida, entre o mundo físico e social.
Portanto, cabe ao educador criar um ambiente
que reúna os elementos de motivação para as
crianças. Criar atividades que proporcionam
conceitos que preparam para a leitura, para os
números, conceitos de lógica que envolve
classificação, ordenação, dentre outros. Motivar os
alunos a trabalhar em equipe na resolução de
problemas, aprendendo assim expressar seus
próprios pontos de vista em relação ao outro.
A prática pedagógica torna-se mais prazerosa
com a presença das brincadeiras, uma vez que
possibilita ao professor aproximar-se do mundo da
criança e observá-la com mais propriedade. Para
tanto, ele precisa conhecer a criança, de onde ela
vem, como pensa, seus valores, histórias de vida, as
representações que ela faz do mundo, para intervir de
forma consistente, influenciando na construção do
sujeito, na formação de sua história. Para criar
situações de aprendizagens significativas o educador
precisa não somente de conhecimento teórico sobre
o nível de desenvolvimento da criança, mas também
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de experiências práticas relativas às possibilidades
de exploração que as brincadeiras podem oferecer.
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do
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A PRESENÇA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Luciana Honório Santana

A Educação Infantil é a primeira fase da vida
da criança e de sua aprendizagem, nela a criança
aprende a se sociabilizar com outras crianças,
conhece
novos
movimentos,
brincadeiras,
desenvolve habilidades básicas como:
“Locomoção (andar, correr, saltar,
saltitar), manipulação (arremessar,
chutar, rebater, receber), estabilização
(girar, flexionar, realizar posições
invertidas), nessa fase as crianças irão
se
desenvolver
cognitivamente,
motoramente
e
socialmente”.
(DARIDO, 2003)

Por isso a Educação Infantil tem uma grande
importância para o futuro cidadão.
De acordo com Niskier apud Vitta
“A educação infantil subdivide-se em
duas faixas etárias: de zero a três anos
(creche) e de quatro a seis anos nas
chamadas pré-escolas”.

No presente trabalho estamos discutimos a
faixa etária de quatro a seis anos, onde as crianças
estão na pré-escola.
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Devemos levar em consideração que as
crianças nessa fase não têm o pudor, o preconceito
ou o medo de se movimentar e nem se preocupam
com que os outros estão pensando, seus movimentos
são livres, espontâneos e muitas vezes criativos e que
de acordo com ARRUDA (1988) afirma que “é mais
chic, educado, correto, civilizado e intelectual
permanecer rígido. Os adultos, em sua maioria, não
se movimentam e reprimem a soltura das crianças”.
Em algum momento de nossas vidas, todos
nós temos uma relação mais próxima com as
crianças, é importante então saber as características
dessa fase; com as crianças de zero á seis anos,
podemos
observar
mudanças
evidentes,
espetaculares, bastante visíveis, que nos permitem
considerar que as crianças pequenas cada vez mais
fazem parte de nossa cultura.
Para o acontecimento dessas mudanças as
crianças têm como referência e influência as pessoas
adultas que as rodeiam, nessa fase existem três
conceitos que são muito relacionados e que podem
ser aprimorados nas escolas e também em casa, são
eles: maturação, desenvolvimento e aprendizagem;
que também estão ligados a questões ambientais.
“A maturação está estritamente ligada
ao crescimento (que corresponderia
basicamente
as
mudanças
quantitativas: alongamento dos ossos,
aumento do peso corporal,etc) e,
portanto, aos aspectos biológicos,
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físicos, evolutivos das pessoas.
Quando falamos de desenvolvimento,
referimos-nos
explicitamente
á
formação progressiva das funções
propriamente humanas (linguagem,
raciocínio,
memória,
atenção,
estima).” (BASSEDAS, HUGUEDT,
SOLÉ, 1999, p.21).

A aprendizagem por sua vez é um processo
que incorporamos novos conhecimentos, valores,
habilidades que são próprias da cultura e da
sociedade em que vivemos.
“As aprendizagens que incorporamos
fazem-nos mudar de condutas, de
maneiras de agir, de maneiras de
responder, e são produtos da
educação que outros indivíduos, da
nossa sociedade, planejaram e
organizaram, ou melhor, do contato
menos planificado, não tão direto com
as
pessoas
com
quem
nos
relacionamos”. (CAMPOS, 1992)

“Os

nossos
conhecimentos
intelectivos, as noções sobre objetos,
o espaço, o tempo e as casualidades
etc., são adquiridos por aprendizagem
graças as experiências vividas ou ao
que nos foi comunicados por outros.
Os
fatores
que
atuam
na
aprendizagem estão principalmente
ligados ao meio e condições do
ambiente em que vivemos e nos
desenvolvemos”.(BRANDÃO
apud
VITTA, 2000)
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Na creche e na pré-escola as crianças passam
por um processo complexo de desenvolvimento, em
que abordagens ideais são importantes para sua
aprendizagem. Vygotsky (1984)
“Abordou em relação á aprendizagem
escolar é fundamental para que se
possa raciocinar e entender qual é a
natureza da aprendizagem e do ensino
escolar sobre que relações seriam
convenientes
estabelecer
o
desenvolvimento da criança”.

Segundo o psicólogo Russo, para que possa
haver desenvolvimento é necessário que se produza uma
série de aprendizagens, as quais, de certo modo, uma
condição prévia. As crianças devem errar e acertar para
que aja um progresso no seu desenvolvimento motor,
através da vivência de movimentos.

A INICIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Na faixa etária de zero á seis anos percebemos
a necessidade da educação escolar, pois os pais por
muitas vezes precisam deixar seus filhos com outras
pessoas por alguns momentos, seja na creche ou na
pré-escola.
BASSEDAS, HUDQUET E SOLÉ (1999, p.50)
citam que:
“É

esse o motivo pelo qual,
historicamente,
começaram
a
aparecer as escolas ou instituições
que se encarregam de cuidar das
crianças pequenas. Mesmo para a
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faixa etária maior, com o passar do
tempo, percebeu-se a necessidade de
que as crianças de seis anos tivessem
experiências escolares ,já que se
acreditava que seria preciso elas
conviverem com outras crianças e em
contextos diferentes do familiar”.

A criança pequena, além das experiências com
os objetos, vive muitas experiências relacionadas
com as situações da vida cotidiana. As suas ações
naturais fazem com que ocorra um aprendizado maior
a cada dia, situações básicas como: acordar, tomar
café, tomar banho, brincar no parque, todas essas
vivências trazem aprendizagem para a criança.
Outra forma de aprendizado é a imitação,
através do que elas observam, procuram reproduzir.
“Os meninos e meninas da etapa da
educação infantil, muitas vezes,
aprendem por imitação daquilo quem
vêem e vivem ao seu redor. As
pessoas que lhes rodeiam e que são
importantes para eles (o pai, a mãe, os
educadores, os professores, os
companheiros, etc) representam e são
transformados em modelos daquilo
que eles gostariam de ser. As crianças
imitam as expressões, a maneira de
agir, as atitudes, os comportamentos
dessas
pessoas”.
BASSEDAS,
HUGUEDT, SOLÉ (1999, p. 27 á 28).

A relação entre o professor e a criança de faixa
etária deve ter um grande vínculo afetivo, é
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necessário estabelecer situações de interação com a
criança para facilitar sua aprendizagem.
“A relação ótima entre o professor e as
crianças é aquela que se estabelece
através de situações de comunicação
real, que permite á menino ou ao
menino criarem novos significados,
com os quais poderão dar sentido a
suas
novas
aprendizagens.
A
professora
deverá
facilitar
as
ferramentas para conhecer a realidade
e para ajudar a fazer uma
memorização
abrangente
dos
aspectos que vivenciam na escola”.
BASSEDAS,
HUGUEDT,
SOLÉ
(1999, p.21).

É importante que o professor como mediador
do processo de aprendizagem saiba apresentar a
essas crianças o jogo simbólico, a linguagem verbal e
corporal, o desenho e a escrita; a criança está
desenvolvendo a sua capacidade cognitiva e de
acordo com BASSEDAS, HUGUET E SOLÉ (1999,
p.40).
“O acesso á função simbólica ajuda a
criança pequena a evoluir, de uma
maneira espetacular, não somente em
relação á aquisição da linguagem, mas
também em relação ao acesso para a
representação constante de um
mundo que é complexo e que, aos
poucos, poderá ser compreendido.
Dessa maneira, podemos entender a
importância, do ponto de vista do
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desenvolvimento cognitivo, dos jogos
e das situações em que a criança faz
imitações
diferenciadas
(representação de um gesto ou de
algumas palavras que foram ditas em
outra situação), do jogo simbólico, do
desenho, da escrita. Em muitas
dessas situações, reproduzem-se
algumas cenas vivenciadas, com uma
sequência
determinada,
com
planejamento e verbalização”.

Nessa
fase
também
se
inicia
o
desenvolvimento cognitivo, psicomotor e linguístico,
que é a progressiva construção da identidade pessoal
da criança (a personalidade) juntamente com as
capacidades de relacionar-se e comunicar-se com as
outras pessoas. A educação infantil é de grande
importância para o futuro cidadão, porque é nela que
se inicia a formação da personalidade e caráter de
cada ser humano.
“A criança nessa idade tem seu
desenvolvimento físico, cognitivo,
sensorial, emocional e social bastante
acelerado pelas experiências que
vivencia, posto que seu sistema
músculo-esquelético e nervoso está
em constante crescimento e este é
influencias das atividades praticadas e
experiências das crianças”. (VITTA et
alii, 2000)

O que nos dizem os teóricos da educação
FROEBEL
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

508

Froebel foi o primeiro a reconhecer a
importância do lúdico.
É conhecido como o criador do jardim da
infância. Assim sua proposta de aprendizagem
calcava-se no lúdico valorizando a educação através
de jogos e brincadeiras.
Segundo Kishimoto (2002) apud Santos (2010,
p. 20):
[...] Froebel acreditou na criança,
enalteceu sua perfeição, valorizou sua
liberdade e desejou a expressão da
natureza infantil por meio de
brincadeiras livres e espontâneas.
Instituiu uma Pedagogia tendo a
representação simbólica como eixo de
trabalho educativo, sendo reconhecido
por isso como psicólogo
da infância.

De acordo com Modesto e Rubio (2014; p. 8):
Froebel deu muita importância à
criança, destacando suas atividades
estimuladas e dirigidas, valorizando a
liberdade de expressão e o interesse
das crianças, percebidos por meio de
brincadeiras livres e espontâneas.
Froebel foi o primeiro pedagogo a
incluir o jogo no sistema educativo por
acreditar que as crianças aprendem
através do brincar e que sua
personalidade pode ser aperfeiçoada
e enriquecida pelo brinquedo. Froebel
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pregava uma pedagogia da ação. Ele
dizia que a criança para se
desenvolver não devia apenas olhar e
escutar, mas agir e produzir.

Froebel foi influenciado pela valorização do
jogo durante o Romantismo, como beneficiário do
intelecto, da moral e do desenvolvimento físico,
presente na Alemanha.
Por isso, o jogo infantil é utilizado como eixo da
pedagogia do jardim da infância.
Assim:
A partir de sua filosofia educacional
baseada no uso dos jogos infantis,
Froebel delineia a metodologia dos
dons e ocupações, dos brinquedos e
jogos, propondo: 1 dons, materiais
como bola, cubo, varetas, anéis, etc.,
que permitem a realização de
atividades denominadas ocupações,
sob a orientação da jardineira, e 2
brinquedos e jogos, atividades
simbólicas, livres, acompanhadas de
músicas e movimentos corporais,
destinadas a liberar a criança para a
expressão
das
relações
que
estabelece sobre os objetos e
situações do seu cotidiano. Os
brinquedos são atividades imitativas
livres, e os jogos, atividades imitativas
livres, e os jogos, atividades livres com
o emprego dos dons. (KISHIMOTO;
2002; p. 64).
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A fase mais importante para Froebel é a
infância e apesar de embasar sua teoria em
pressupostos metafísicos e românticos, aponta que
existe uma íntima relação entre o espiritual, o físico e
o intelectual e que cada um destes três elementos
afetam os demais e é por eles também afetado. Em
seus estudos, valorizou a fantasia e o simbolismo,
reconhecendo-lhes a importância para os pequenos.
Assim, ao brincar, a criança tenta compreender seu
mundo através das representações de situações
reproduzidas do seu cotidiano, ela imita nas
brincadeiras,
reproduzindo
situações vividas,
utilizando brinquedos e dons.
Por utilizar-se de um complexo sistema de
relações entre Deus, o homem e a natureza, a teoria
de Froebel apresenta difícil sustentação. Todo seu
trabalho sustenta-se numa “filosofia metafísica e não
na descrição de processos psicológicos infantis”
(KISHIMOTO; 2002; p. 75), porém, suas práticas
pedagógicas intuitivas, frutos de observações, não o
distanciam dos atuais pesquisadores.
Outro teórico que estudou sobre o brincar
como ferramenta pedagógica foi Vygotsky.
VYGOTSKY

Segundo Vygotsky (1991) apud Leal (2011,
p.26):
O brinquedo cria uma ‘Zona de
Desenvolvimento Proximal’, ou seja,
quando a criança brinca, além de suas
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ações normais, ela parece ter uma
idade superior ao que realmente
possui; nesse aspecto, a atividade de
brinquedo causa na criança uma
situação de desenvolvimento, pois
fornece todos os subsídios para
mudanças da suas necessidades e de
sua
consciência,
quando,
por
exemplo, a criança é motivada quando
lhe é possível utilizar a imaginação,
quando interpreta a realidade a
transpondo nas brincadeiras, e suas
relações interpessoais são outros
aspectos desenvolvido nesse tipo de
atividade. Podemos considerar o
brincar como um processo de
desencadeamento
do
desenvolvimento infantil.

As concepções teóricas sobre aprendizagem e
desenvolvimento estruturam-se sobre o sujeito que
aprende (cognoscente), e o objeto a ser conhecido
(cognoscível).
Assim segundo a abordagem teórica históricocultural, desenvolvida por Vygotsky preconiza-se que
os processos de desenvolvimento não coincidem com
processos de aprendizado formal, o primeiro segue o
segundo, criando zonas de desenvolvimento
imanente (anteriormente denominado de zona de
desenvolvimento proximal).
Para Vygotsky, a fonte do desenvolvimento é a
aprendizagem formal, mais a comunicação e a
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cooperação
experiente.

mais

com

o

adulto

ou

parceiro

A ação do professor é o de gerar novas formas
de desenvolvimento do educando, levando em
consideração o meio cultural e histórico onde ele está
inserido. As práticas pedagógicas orientam-se para o
todo e não apenas para o indivíduo. São nas
interações, na coletividade, na colaboração que a
aprendizagem
acontece.
Valorizam-se
as
competências, a superação das limitações e o
processo criativo o
teórico acreditava que o
desenvolvimento segue a aprendizagem. assim
quanto maior o estímulo, maior o desenvolvimento.
Entretanto, há de se observar o contexto
histórico e social da criança. Definia o brincar como
uma situação imaginária criada pela criança e que, a
imaginação em ação ou brinquedo, era “a primeira
possibilidade de ação da criança numa esfera
cognitiva que lhe permite ultrapassar a dimensão
perceptiva motora do comportamento” (KISHIMOTO;
2001; p. 51).
Infelizmente, para adolescentes e adultos, a
imaginação segundo Vygotsky é o brinquedo sem
ação, já que com o tempo, deixamos de usufruir
desse elemento.
Para ele, imaginar, representar, fantasiar, criar,
expressar são atividades inerentes ao homem e uma
necessidade para novas aprendizagens. porém, a
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imaginação não cria nada que não seja tomado da
experiência vivida, ou seja, a base da criação é a
realidade.
Assim, Vygotsky acreditava que o jogo crucial
auxilia o desenvolvimento cognitivo, “pois o processo
de
criar
situações
imaginárias
leva
ao
desenvolvimento do pensamento abstrato. Isso
acontece porque novos relacionamentos são criados
no jogo entre significados e objetos e ações”
(FRIEDMANN; 1996 p. 36).
Vygotsky contribuiu muito para a explicação da
origem social e cultural dos jogos. Segundo ele, os
temas dos jogos infantis variam de acordo com o
momento histórico, a localização geográfica, a classe
social, a cultura. Os temas variam se a atividade
concreta das pessoas e suas relações com a vida se
modificam.
Aos educadores, principalmente das creches e
pré-escolas, fica a necessidade de reflexão sobre o
jogo infantil, enquanto atividade criadora, na teoria
sócio histórica de Vygotsky, já que nós, profissionais
da educação, temos certa dificuldade em lidar com o
lúdico e o criativo.
PIAGET
Santos (2010, p. 23) assim escreve, sobre o
pensamento piagetiano:
Ao
lança-se
numa
desconhecida (o jogo

atividade
ou uma
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brincadeira), o aluno entrará em
conflito. Entretanto, logo ao tomar
conhecimento e compreender melhor
as ideias, este estará assimilando e
acomodando o novo conhecimento.
Motivo pelo qual Piaget acredita que a
atividade lúdica é essencial na vida da
criança, pois, se constitui, em
expressão e condição para o
desenvolvimento infantil, já que
quando as crianças jogam assimilam e
transformam a realidade.
Piaget identificou três estágios na brincadeira das
crianças pequenas. São elas: brincadeira prática; brincadeira
simbólica e os jogos com regras. Estas etapas são paralelas às
delimitadas por ele para o desenvolvimento intelectual infantil
(pensamento sensório-motor, pré-operacional e operacional
concreto).
A brincadeira prática inclui as
brincadeiras de manipulação dos
bebês e das crianças até a idade de
começarem a caminhar. A brincadeira
simbólica pode ser vista nos jogos
dramáticos das crianças de jardim da
infância e pré-escola. Durante e após
o jardim de infância, as crianças
gradualmente trocam o jogo dramático
pelos jogos mais formais. (SPODEK;
1998, p. 214).

A educação é o alicerce fundamental para a
vida em sociedade, pois é capaz de transmitir e
ampliar a cultura humana; pode desenvolver e
ampliar a cidadania, construir novos saberes e
habilidade, preparar para o trabalho. Mas a educação
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vai além: ela é capaz de ampliar os limites da
liberdade humana, à medida que a relação
pedagógica a educação básica em escolas públicas
ocupa um lugar de relevante destaque na sociedade,
pois tem a função social de preparar os indivíduos
para o pleno convívio em sociedade. Além disso, deve
dar acesso ao conhecimento sistematizado
acumulado pela humanidade ao longo de sua
existência. Outro ponto fundamental da educação
formal é preparar os alunos para o mercado de
trabalho, pois este, procura nas escolas mão de obra
para o preenchimento de seus cargos,
Segundo o artigo 205 da Constituição Federal
de 1988:
A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da
sociedade,
visando
ao
pleno
desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL, 1988).

Outro aspecto importante no que diz respeito à
educação básica brasileira é afirmado por Libâneo
(2006) que diz que a mesma está voltada à formação
da personalidade do indivíduo. Isso envolve
diferentes aspectos, entre eles os relacionados aos
sentimentos, ao caráter, à vontade, às convicções e
aos princípios éticos e morais. A educação está
voltada também à conduta nas diferentes práticas
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sociais dos cidadãos, além da plena compreensão da
cidadania como ativa participação social e política,
assim como à compreensão de como se dá o pleno
exercício de direitos e deveres políticos e civis como
compromisso ético e político, a solidariedade e a
emancipação
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
novas explicações, pois, para as crianças, é sempre
mais agradável trabalhar sobre situações imaginárias
e hipotéticas, seguindo determinadas regras.
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 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 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
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também das crianças. Percebemos que quando
pequenas possuem uma capacidade de raciocínio
lógico muito grande, assim como criatividade e
capacidade de resolver problemas 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, absorvendo conhecimentos que serão
levados pela vida toda, onde o raciocínio lógico e as
estratégias são fundamentais.
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ARTES VISUAIS E A CRIANÇA: PAPEL DO
EDUCADOR
Luciane Martins Rodrigues Rocha

De acordo com o RCNEI(1998, vl.3), as artes
visuais se apresentam na educação infantil, em vários
momentos no rabiscar e desenhar no chão, na parede
e nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao
acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos
e até mesmo seu próprio corpo, a criança pode
expressar se por meio das experiências, são
linguagens de expressão e comunicação humanas.
A criança por meio do contato com as artes
podem se atribuir sentidos a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade por meio da organização de
linhas, formas, pontos, além de volume, espaço, cor
na pintura, no desenho, na gravura ocorre à
integração e interação entre os diferentes aspectos
são características das artes visuais utilizada na
educação infantil.
A manifestação artística há alguns anos atrás
era vista como reforço para a aprendizagem dos mais
variados conteúdo e tinha uma prática de colorir
imagens
feitas
pelos
adultos
em
folhas
mimeografadas e de datas comemorativas, com
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cores enlecadas pelos educadores, os riscos e
rabiscos não eram valorizados.
Com as pesquisas desenvolvidas a partir do
início do século em vários campos das ciências
humanas, foram coletados dados importantes sobre o
desenvolvimento da criança e assim surgiram autores
que formularam alguns conceitos para o ensino das
artes, da música, do teatro e da dança.Estes
conceitos era a arte da criança como manifestação
espontânea e auto-expressiva, livre expressão e a
sensibilização para o experimento artístico, visando
um processo criativo, envolvidas com as questões do
desenvolvimento da criança.
Passou a informar a todos a necessidade e a
capacidade da expressão artística na educação,mas
no entanto os educadores se sentiram perdidos e aos
poucos transformou-se em “um deixar fazer” , pois
entenderam que a livre expressão da criança,
significava sem nenhum tipo de intervenção, assim a
aprendizagem das crianças, pode se evoluir muito
pouco.
No momento atual na educação infantil, ainda
existem muitas práticas pedagógicas de artes visuais
em que educadores utilizam-na, como passatempos
nas atividades de desenhar, colar, pintar e modelar,
para ilustrar temas de datas comemorativas, enfeitar
as paredes, elaborar convites, cartazes e desenhos
mimeografados, utilizando uma prática pedagógica
ultrapassada,porque se sentem seguros com a
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prática tradicional e a nova incomoda,porque tem que
sair da zona de conforto, pois leva o educador a
pesquisar, a ter curiosidades de obter conhecimentos
sobre técnicas em que possatransmitir para as
crianças, induzindo-as,a indagar, a refletir, a
experimentar, a levantar hipóteses acerca de
imagens de obras de artistas, do momento histórico
em que foi produzida, das cores que foram utilizadas,
realizando um processo de reflexão-ação-reflexão
uma práxis docente, em relação a sua prática
pedagógica.
Para auxiliar na aplicação das artes visuais foi
elaborado o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (1998, vl.3), serve como um guia
aos educadores para desenvolverem a prática
pedagógica e contribuir para o desenvolvimento
artístico das crianças pequenas de forma a colaborar
no processo intelectual e cognitivo e proporcionar um
espaço criativo.
Artes Visuais

Fonte: : Arquivo do autor
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O fazer artístico propicia o desenvolvimento da
criação pessoal, através da produção de trabalhos
por meio de práticas artísticas, para isso, deve se
considerar que as crianças já tenham condições
motoras para seu manuseio de diferentes materiais, e
suportes, perceber marcas, gestos e texturas,
explorar o espaço físico e construir objetos variados.
As atividades devem ser bem dimensionadas e
delimitadas no tempo, pois o interesse das crianças
que frequentam a educação infantil é de curta
duração, contudo o prazer da atividade decorre da
ação exploratória e o reconhecimento de diferentes
movimentos gestuais visando à produção de marcas
gráficas e sua apreciação.
AS PAREDES DAS ESCOLAS
Segundo o artigo da revista Avisa - lá, “O que
dizem as paredes das escolas”(2003) e de acordo
com o RCNEI( 1998,vl.3), o espaço físico, os
materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e o
mobiliário devem ser vistos como componentes ativos
do processo-ensino aprendizagem. As organizações
do espaço físico das instituições escolares refletem
os valores que adotam e as marcas do seu projeto
educativo no momento atual.
Muitos educadores da educação infantil
acreditam que as crianças pequenas vão se sentir
atraídas por desenhos estereotipados e com cores
chamativas e consideram também que seus pais
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ficarão satisfeitos, com as figuras expostas nas
paredes da escola realizados pelo adulto e não pela
criança.
A revista relata que a escritora Fanny
Abramovich, no livro quem educa quem? Dedica um
capítulo especial ao visual das escolas, onde
entrevista Madalena Freire e o artista plástico Valdir
Sarubbi. Eles defendem que as formas que as
paredes são decoradas das escolas revelam sobre as
concepções da gestão e da equipe de professores e
funcionários envolvidos. ‘Entrando em salas de aula
de escolinhas e escolonas, em geral, toma-se o maior
susto. Uma olhada e já se percebe qual é a proposta
da escola, como a professora encaminha o processo
educacional, quais os valores em jogo.’
A estruturação do espaço educacional e dos
materiais como estão organizados, a qualidade e
adequação, constituem elementos essenciais de um
projeto educativo.
No livro citado acima, Madalena Freire
comenta com a autora “que o espaço em que as
paredes estão decoradas por adultos, perde a sua
identidade , quando expõe o Mickey, a Mônica,
refletindo que estão mortas, que é um cemitério.” O
artista plástico e educador Valdir Sarubbi declara a
Fanny a esse respeito: que este tipo de desenho
estereotipado é enjoado, batido, sendo o mesmo
traço, sem movimento algum e que parecem com o
cinema que os personagens não se mexem, um traço
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duro, consumidor, não tem novidade alguma,como se
fosse uma garrafa de coca-cola, sempre igualzinha,
que não mudar nunca, induzindo a criança a possuir
uma afetividade pelo pato Donald, não levando em
conta que esta preferiria um desenho que tivesse a
ver com ela.
Madalena Freire sugere na entrevista à Fanny
“que o correto é que no início do ano, quando as
crianças entram na sua sala de aula as paredes
estejam totalmente brancas, não há nada
dependurado nelas, não tem material exposto,
apenas o essencial para uma organização mínima
como bancos e coisas assim… Então, no momento
em que estas começam a frequentar esse espaço,
sentem o corpo atuando nele e com decorrer das
realizações das atividades desenvolvidas pelas
crianças dos projetos didáticos, a sala tem e reflete
tudo o que foi realizado durante o ano, nas aulas de
matemática, de alfabetização, de informação sobre
planetas etc… Estão lá, o quadro das descobertas
feitas, das dúvidas levantadas, porque conhecer não
é só saber… É duvidar! Desta relação, que é de vida,
é que vai se criando e se habitando esse espaço!”
Valdir Sarubbi reforça: que é muito “importante
é que a sala de aula esteja nua…, a parede só
caiada… Então, quando se realiza um trabalho que
marcou o grupo, se dependura e este aparece de
modo muito mais nítido… Não importando se é um
trabalho de desenho ou uma construção no espaço.
Luciane Martins Rodrigues Rocha
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O que importa é que se exponha por inteiro, sem
interferência de outros elementos, que possam
atrapalhar a própria visão do que foi feito,
conseguido…”
Estes educadores propõem é que o projeto
arquitetônico, os móveis, as paredes se constituem
no melhor suporte emergindo a expressão das
crianças que ocupam o espaço. Não se deve ter efeito
decorativo onde o visual sobrepuja a ação das
crianças.
MATERIAIS ARTÍSTICOS
O RCNEI( 1998, vl.3), orienta os educadores a
levar as crianças a explorar e manipular vários
materiais, como lápis e pincéis de diferentes texturas
e espessuras, brochas, carvão, carimbo, eleger um
instrumento, como o pincel, para as crianças que já
manejem esse instrumento, e usá-lo sobre diferentes
superfícies (papel liso, rugado, lixa, argila etc.) ou um
mesmo meio, como a tinta, por exemplo, em diversas
situações (soprada em canudo, com esponjas, com
carimbos etc), água, areia, terra, etc.;
Oferecendo os variados tipos de suportes
gráficos, como jornal, papel, papelão, parede, chão,
caixas, madeiras, o contato, uso e exploração de
materiais, como caixas, latinhas, diferentes papéis,
papelões, copos plásticos, embalagens de produtos,
pedaços de panos. Para que a criança possa
desenhar, deve se deixar ela livremente sem ter a
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intervenção direta do educador, por meio dos
diversos materiais citados acima, propiciando assim o
reconhecimento de diferentes movimentos gestuais,
levando a produção de marcas gráficas.
O educador deve instruir a criança a ter
cuidado com o seu próprio corpo e dos colegas no
contato com os suportes e materiais de artes e com
suas produções e de seus colegas.
Através destas variedades de materiais e
suportes possibilitamos a criança, o desenvolvimento
das suas fases no desenho, porém se deve , diminuir
o uso de desenhos estereotipados, pois estes reduz
sua confiança como forma de expressão, pois nesta
fase ela irá definir os objetos, pessoas e símbolos do
meio em que convive o uso adequado dos materiais
permite os utilize no decorrer da vida.
Segundo as Orientações Curriculares para
Educação Infanti, os educadores devem se
programar suas práticas levando em conta estas
orientações:
BERÇÁRIO 1 – As crianças podem observar
outras crianças desenhando e aprender a marcar
diversos suportes com suas garatujas básicas.
BERÇÁRIO 2 – As crianças podem aprender
a utilizar diferentes ferramentas, suportes e materiais
e diferentes posições espaciais e corporais para
desenhar: sentado, em pé, deitado de bruços, etc.,
para explorar diversas possibilidades de traçar
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garatujas, desde as mais desordenadas até os
diagramas, radiais, etc.
MINI-GRUPO – As crianças podem aprender a
orientar-se na produção de seus desenhos por
conhecimentos tipicamente visuais – tais como a
ordenações de espaços vazios, cheios, abertos,
fechados, seja em plano bidimensional ou
tridimensional, a reconhecer seus desenhos,
distinguindoos dos de outras crianças e a comentar
aspectos do seu modo de produzir e os resultados
que mais aprecia em seu próprio fazer. (São Paulo:
SME/ DOT, 2007)
Materiais diversos, CEI Shangri- la ,SP

Fonte: Blogsport.roda de infância

CONCLUSÃO
No desenho infantil a criança expressa:
sentimentos, situações e vivências; no processo
criativo é importante que a criança tenha
oportunidade de desenhar livremente, não através de
desenhos estereotipados e que utilizem papéis em
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tamanhos e texturas diferentes, em posições e
materiais variados.
Nesse processo, o educador passa a ter um
papel não apenas de facilitador, mas de mediador que
incentive, estimule, motive, que procura ampliar as
experiências e os conhecimentos da criança, através
dos diferentes campos ou blocos de experiências que
possibilite a expressividade e criatividade.
Cabe aos educadores um olhar atento e
cuidadoso para perceber detalhes que a criança
busca representar, porque o desenho proporciona à
criança oportunidades que propicia a expressão de
sentimentos, pensamentos, contribui para o
desenvolvimento dos diferentes aspectos da criança
e na construção do conhecimento.
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O ESTUDO DE ARTES NA ESCOLA
Maria Célia Matheus Canesso

INTRODUÇÃO
A Arte como todas as disciplinas tem em si uma
importante finalidade que é a de transmitir e expressar
o sentimento e o conhecimento de artistas que ao
longo dos tempos conseguiram imprimir em obras de
arte suas habilidades mostrando a sociedade o
quanto ela retrata através tanto da música, quanto d
a pintura, escultura, etc., tudo o que se pode apreciar,
e para a criança não é tão diferente, pois as mesmas
já conseguem demonstrar interesse por elas,
explorando-as através de pequenos “borrões” de tinta
caídas num pedaço de papel, dançando ou cantando
sua música preferida, enfim, tudo se transforma ao
imaginário infantil.
E mesmo assim no Ensino Fundamental já se
apropriam com bastante autonomia enfatizando uma
linguagem artística mais clara e rica, condensada ao
seu conhecimento no que amplia sua capacidade de
gostar de pintar ou desenhar além de ser cada vez
mais criativa. Todavia vale ressaltar que a arte por
sua vez é inerente do ser humano, o que passe a ser
para elas algo meramente simbólico, o que na
Maria Célia Matheus Canesso

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

538

realidade não é, e despertar o interesse das crianças
em cada ciclo de aprendizagem é imprescindível, pois
favorece sua formação e identidade, além de estar
oferecendo a elas um importante papel que é o de
apreciador de obras de arte, criando um estímulo
capaz de explorar cada vez mais tudo que estiver
ligado à cultura como um todo.
Quando falamos da arte como disciplina
entendemos que é possível fazer algumas reflexões
através da linguagem artística, expressando as artes
visuais que simbolizam um marco para a sociedade
atual e contemporânea. E partindo desse pressuposto
ensinar arte para as crianças de um modo geral
acarreta uma enorme contribuição em seu
desenvolvimento e, especialmente nos espaços de
educação infantil abordam contextualmente ações
que fomentem o ensino e aprendizagem artísticoculturais, a saber, que as próprias produções
artísticas delas podem ser apreciadas nos ambientes
educacionais.
Dessa forma podemos considerar que tanto na
educação infantil quanto no ensino fundamental os
professores que estão diretamente evolvidos com os
processos e projetos educacionais, estão sim
ampliando suas experiências com o artísticopedagógico, contextualizando-as com práticas
pedagógicas que estejam ligadas com o ensino da
Arte diretamente. No entanto, desde que a criança
esteja vivenciando e experimentando as mais
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variadas culturas sociais nos espaços educacionais,
o ensino da arte torna-se uma excelente interação
com tudo que chame a sua atenção no momento de
cada atividade proposta.
Para tanto em todos os espaços há diversas
manifestações artísticas por parte dessas crianças
que pouco a pouco vão se interessando pelas suas
produções artísticas e mais uma vez cabe ressaltar
aqui que o professor além de ser o mediador de cada
processo e de cada ação, respeitando-se as suas
faixas etárias irá possibilitar vivencias culturais sem
igual,
proporcionando
assim
um
pequeno
conhecimento de si e do outro.
Por fim é possível que a criança ao
desenvolver-se cresça sabendo expressar-se
mediante a existência de diversas formas culturais e
que as propostas pedagógicas não fujam de suas
realidades sendo estimulante, criando possibilidades
que os tornarem adultos criativos, refletindo e
interagindo uns com os outros e de maneira
harmoniosa.
A ARTE E A CULTURA DE UM POVO
Diversos são os autores que nos fazem refletir
sobre a importância da Arte para um povo, e sendo
assim, não basta somente compreender o que é a
Arte, pois num contexto muito mais amplo ela ganha
muitos
outros
significados.
Contudo,
e,
indiscutivelmente a Arte é para nós simples mortais
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uma testemunha ocular de nossa própria História, em
que preservamos nossa real origem. Definir o que é
arte na verdade não é tarefa fácil, pois existem
significados, sentidos e interpretações diferentes, que
depende das experiências e conceitos das
identificações subjetivas dos indivíduos de cada
sociedade mundial.
Logo Santaella (2004) nos afirma que:
“Ao contrário, sempre haverá um
processo
cumulativo
de
complexificação: uma nova formação
comunicativa e cultural vai se
integrando na anterior, provocando
nela
reajustamentos
e
refuncionalizações.”
(SANTAELLA,
2004, p. 13).

Nesse pressuposto a Arte é importante para
cada elemento da sociedade, que mesmo
subjetivamente carrega em si costumes e hábitos de
seus antepassados em seu dia-a-dia. Neste sentido a
arte está presente em nosso cotidiano, em que
falamos, pensamos ou respiramos tudo é arte. Sendo
assim a nossa sociedade passa a ser um poderoso
veículo de comunicação, agregando sempre que
possível, novos e bons valores culturais.
Segundo nos diz Thompson (1995) que:
Na realidade a arte comporta um
conjunto de crenças, costumes, ideias
e valores, bem como os artefatos,
objetos e instrumentos materiais, que
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são adquiridos pelos indivíduos
enquanto membros de um grupo ou
sociedade, podendo-se dizer que há
realmente uma disseminação de um
jeito de agir, pensar e valorar a arte
que é comum entre os habitantes de
determinada sociedade. (THOMPSON
1995, p. 173).

No entanto, para muitas pessoas arte é
somente vista e apreciada nos teatros ou museus,
que pode receber a atenção dos críticos culturais,
porém o conceito de uma obra de arte acaba por
variar muito de uma pessoa para outra, é aonde
muitos artistas sentem certas dificuldades em expor
suas obras de Arte.
Muitas atividades artísticas oriundas de outros
países acabam por fazer parte da cultura no Brasil, e
as manifestações culturais e artísticas nacionais
perdem cada vez mais espaço é o caso do dia das
bruxas o famoso “Halloween”, trazido dos EUA
deixando de lado muitas lendas do nosso Folclore
brasileiro como é o caso do Saci Pererê. Nessa
prerrogativa todo contexto histórico argumenta entre
si se fundindo com outros tantos meios culturais ao
redor do mundo, carregando muitas vezes a cultura
popular daquele país de origem.
De acordo com Coli (2003) que nos afirma:
”É importante se ter em mente que a
ideia de arte não é própria a todas as
culturas e que a nossa possui uma
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maneira específica de concebê-la”
(Coli, 2003, p. 64).

Segundo o autor a arte é própria de um povo e
a cultura traz a identidade dele fazendo parte de
símbolos, comportamentos ou crenças que valorizem
suas manifestações sejam elas individuais ou
coletivas. Toda forma de expressão contempla os
mais diversos artistas contextualizando com tudo que
é Arte, através da dança, do teatro, da música, entre
outros como as pinturas, esculturas, monumentos e
tudo o quanto consideravelmente venha ganhando
meramente espaços na cultura popular.
Na realidade a Arte vem crescendo pelo
mundo sendo de fato a representação verdadeira de
uma cultura entre povos de todas as nações, capaz
de se comunicar com todas as línguas nos mais
variados
ambientes
sociais,
abordando
detalhadamente comportamentos bastante intuitivos
além de uma apreciação mais apurada e criativa, a
partir do encontro da pessoa com a obra de arte. A
arte é compreendida como um veículo de
comunicação que induz ao conhecimento artístico da
humanidade favorecendo em seu papel a construção
de uma identidade social, desempenhando um
importante significado para conceito artístico da
época. É somente a partir daí que conseguimos
entender o que compõem as estruturas da arte, no
que permeia uma linguagem visual através de
inúmeras mídias sociais e de comunicação, podendo
ser elas, revistas, jornais, televisão, cinema, entre
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outras que consideravelmente faz com que o homem
amplie a sua aquisição do conhecimento daquilo que
certamente desconhecia anteriormente.
ARTE UMA
EDUCAÇÃO

RELAÇÃO

NATURAL

COM

A

Ao falarmos da relação que há entre a arte e a
educação para nós é muito importante destacarmos
dentro do âmbito escolar as grandes possibilidades
de aprendizagem ao se ensinar a arte, contudo, o
professor precisa assumir de fato o seu verdadeiro
papel que é o de mediador das ações propostas pelos
currículos educacionais, bem como os projetos
traçados para cada etapa da educação.
De acordo com Lanier (1984) que diz:
[...] os currículos são normalmente
planejados para grupos e não para
indivíduos e, portanto, é importante
identificar ou prever aquelas artes
populares que podem servir como o
dominador comum mais abrangente
do interesse da juventude. (LANIER,
1984, p. 6-7).

Dessa forma arte na educação representa ao
aluno enxergar possibilidades de criar e ampliar ao
mesmo
tempo
seus
saberes
artísticos,
aperfeiçoando-se continuamente sendo capaz de
organizar seu prévio conhecimento naturalmente,
tendo os olhos fitos nas articulações da arte podendo
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recriar e qualitativamente demonstrar seu interesse
pela cultura e a estética de uma maneira geral.
Tanto na educação infantil quanto nas series
iniciais do ensino fundamental é importante que se
considere o ensino de artes não apenas como uma
disciplina apenas, mas que envolva todo um processo
cognitivo, e, que mantenha o aspecto artístico sempre
voltado para a intencionalidade real, que amadureça
o entendimento entre as partes, ou seja, professor e
aluno, professor e criança, integrando paulatinamente
os pressupostos curriculares com base na proposta
pedagógica.
A IMPORTÂNCIA DA ARTE E O SEU CONCEITO
Definir exatamente o que é arte não é tarefa
muito fácil, pois são muitos os sentidos, significados
e as próprias interpretações. Seu conceito depende
das experiências de cada sociedade e das
identificações subjetivas dos indivíduos. A palavra
pode ser utilizada em diversos sentidos e, certamente
você já leu algum texto com dicas simples de como
desenvolver a “arte” da escrita, ou da culinária entre
outras informações, as mães ao repreenderem as
travessuras de seus filhos dizem que são arteiros; um
termo bem confeccionado se diz que é uma obra de
arte em sua trajetória.
A partir daí a arte está muito presente em
nosso cotidiano em tudo, haja vista tudo é arte, ela é
um importante instrumento de reflexão na
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humanidade, absoluta, faz parte da construção de
ideias, podendo tronar o homem um tanto quanto
mais crítico, justamente naqueles que produzem
algum tipo de manifestações artísticas. Como vimos
até agora, apesar de muita discussão não se tem uma
única resposta objetiva e definitiva sobre o real
conceito da Arte e, certamente, nunca teremos, já que
este é um conceito mutável de acordo com a época
histórica, as necessidades de uma sociedade e as
constituições subjetivas.
Conforme Buoro (2003) nos diz:
A arte evidencia sempre o momento
histórico do homem. Cada época, com
suas características, contando o seu
momento de vida, faz um percurso
próprio na representação, como
questão de sobrevivência. (BUORO,
2003, p.25).

Todavia o homem e a Arte são indissociáveis,
não se separam, por essa esta razão as
transformações sociais são refletidas diretamente na
arte apresentando ao mundo uma reflexão subjetiva
que direta ou indiretamente está relacionada com a
convivência dos indivíduos na sociedade. E será
partir dessas reflexões que percebemos quanto à arte
é meramente importante na formação social e além
de tudo ela tem um ponto bastante conceitual na
aquisição de conhecimento cultural de um
determinado país, povos ou língua.
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A educação deve privilegiar a liberdade de
manifestação das crianças, e precisa ser trabalhada
em um universo lúdico e mágico nessa faixa etária,
sendo capaz de produzir processos de aprendizagem
significativos e não meramente para reproduzir algo
já pronto, algo já feito por alguém. Assim, os
professores precisam estar em permanente busca
pelo reconhecimento da importância do ensino da
Arte na educação infantil, pesquisando sempre e
estando atentos aos diversos recursos e ferramentas
que se pode utilizar na escola, para que não fiquem
reduzidas somente em atividades de pintura,
brincadeiras livres e de coordenação ou mero
passatempo, o que torna o seu trabalho um fracasso.
Desse modo, as DCN (2010) Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil nos
afirmam em seu art. 9º, que:
[...] favoreçam a imersão das crianças
nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários
gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e
musical, bem como [...] promovam o
relacionamento e a interação das
crianças
com
diversificadas
manifestações de música, artes
plásticas e gráficas, cinema, fotografia,
dança, teatro, poesia e literatura.
(BRASIL, 2010p. 25-26).

A Arte deve seguir um planejamento que
aborde o aprendizado e nos façam refletir sobre o
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trabalho que está sendo realizado pelos professores
de educação infantil diariamente, na qual a expressão
e manifestação das crianças estarão intimamente
relacionadas
aos
conhecimentos
adquiridos
anteriormente e, expressarão suas emoções e
sentimentos através de uma percepção mais
detalhada de mundo, a partir de sua imaginação de
cada criança é claro.
O UNIVERSO DA ARTE: A CRIANÇA E O DESENHO
Podemos considerar que nas instituições de
educação infantil ou nas escolas de ensino
fundamental o universo da Arte que é trazido até elas
compromete e muito em seu aprendizado de maneira
clara e objetiva, configurando intencionalmente
pequenas ações capazes de dar-lhes um
entendimento amplo sobre o ensinar e aprender de
fato tudo que está envolvido num processo cultural de
um povo ou de uma nação. E quando o professor
estabelece uma interação social entre elas aperfeiçoa
o processo de aprendizagem, fortalecendo
significativamente desenvolvimento delas em relação
as suas necessidades.
No que nos afirma o MEC (1997):
[...] o ensino de Arte é a área de
conhecimento
com
conteúdos
específicos e deve ser consolidada
como parte constitutiva dos currículos
escolares,
requerendo,
assim,
capacitação dos professores para
poderem orientar a formação do aluno
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em todos os seus aspectos. (BRASIL,
MEC, 1997, p.37).

No entanto, é fundamental que o professor
traga em si uma capacitação através da disciplina de
Arte, para transformar o seu conhecimento em algo
que seja não só compreendido entre as crianças, mas
que também traduza um aprofundamento cultural que
utilize recursos apropriados na busca de novas
experiências e respeite, contudo o espaço temporal,
lúdico e cognitivo das crianças. Dessa forma as
crianças vão se familiarizando pouco a pouco com
todo o contexto artístico e cultural, assimilando e
manifestando novas linguagens, seja através dos
desenhos, garatujas, ou até mesmo pequenos
rabiscos feitos com giz de cera numa folha de papel.
Segundo Barbosa (2007) nos afirma:
[...] através da arte é possível
desenvolver a percepção e a
imaginação para aprender a realidade
do meio ambiente, desenvolvendo a
capacidade crítica, permitindo assim
realizar a realidade e desenvolver a
criatividade de maneira a mudar a
realidade na qual foi analisada.
(BARBOSA, 2007, p.23).

Seguindo o entendimento da autora as
crianças estão entrando em contato com a arte cada
vez mais cedo e consequentemente produzindo
também, pois simboliza na prática uma concepção
bastante diferente do que seria o mundo sem arte que
Maria Célia Matheus Canesso

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

549

por sua vez transforma a arte na escola num processo
único e excepcional. Os desenhos que são
produzidos por elas tem um significado importante e
serve como instrumento medidor da sensibilidade real
que faz parte de seu imaginário, que obviamente
traduz coletivamente a transmissão de conhecimento,
e é claro para que tudo isso ocorra à ação do
professor tende estar voltada a um planejamento que
atenda as suas necessidades além de as fazerem
explorar diversas atividades lúdicas, envolvendo-as.
É imprescindível para a criança o seu total
envolvimento com a arte, pois a mesma está presente
a todo o instante, através de pintura, faz-de-conta,
cantigas de roda, dança, nas rodas de histórias,
desenhos, entre outras atividades que contribui para
o seu desenvolvimento em todos os seus aspectos,
considerando que a arte esteja diretamente
relacionada à educação, fazendo com que no
contexto escolar a descoberta da cultura nesse
ambiente educacional não passe despercebido pelo
professor, ou seja, ele não pode ignorar a presença
da arte nesse espaço.
Outro sim é possível compreendermos que de
uma maneira geral as crianças têm uma oportunidade
muito rica na escola de agregar novos valores e
conhecimentos artísticos vivenciados pelo mundo,
permitindo que descubram como ser sensível a arte,
tornando possível um olhar mais reflexivo conforme
as ações que são propostas, a fim de aperfeiçoar
Maria Célia Matheus Canesso

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

550

recursos pedagógicos diferentes constituindo práticas
adequadas ao longo de seu trabalho em sala de aula.
Pois apreciar a arte possibilita a elas que
desenvolvam certo olhar uma percepção que possa
valorizar novas abordagens ampliando assim seu
repertório cultural.
Segundo Pillotto (2007) nos afirma:
A arte é como uma linguagem,
expressão, comunicação e produção
de sentidos da percepção, da emoção,
da imaginação, da intuição, da criação,
nos
quais
são
elementos
fundamentais para a construção
humana. (PILLOTTO, 2007, p. 19).

Ainda assim a escola tem um importantíssimo
compromisso no processo de ressignificação da arte
mediando juntamente com os professores os
conhecimentos adquiridos sobre ela, proporcionando
uma representação pedagogicamente maciça da arte
como um todo, demonstrando cada vez mais um olhar
cheio de expressão cultural.
Segundo Ferraz e Fusari (2001) nos afirmam
que:
[...] devemos planejar e orientar as
atividades pedagógicas de maneira a
ajudá-lo a aprender a ver, olhar, ouvir,
tocar, sentir, comparar os elementos
presentes em seu mundo, tanto os da
natureza como também as diferentes
obras artísticas e estéticas do mundo
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(FERRAZ

E

Tanto para as crianças de Educação Infantil
quanto para as que estejam no ensino fundamental é
importantíssimo se alcançar de maneira significativa
um aprendizado que na sua prática reconheça desde
o início de sua formação a conquista de uma herança
cultural advinda do passado que fortaleça os pilares
de uma educação sadia que valorize a criança em seu
processo de ensino aprendizagem, refletindo em um
conceito intensamente cultural a partir de uma
linguagem artística com entendimento de sua própria
concepção de sujeito que produz cultura, a saber, a
arte.
ATIVIDADES ARTÍSTICAS
DESENVOLVIMENTO

A

CRIANÇA

EM

Como já visto anteriormente o professor de
educação infantil precisa proporcionar atividades
artísticas as suas crianças que expressem seus
pensamentos e sentimentos buscando sempre novas
ferramentas ou técnicas capazes de atrair a atenção
delas, e, portanto, explorar a arte nos espaços de
educação infantil, avaliando as atividades que julgue
ser necessária para o desenvolvimento da criança.
De acordo com Almeida (1992) que diz:
[...] a maioria dos professores
acreditam que desenhar, pintar,
modelar, cantar, dançar, tocar e
representar é bom para o aluno, mas
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poucos são capazes de apresentar
argumentos
convincentes
para
responder Por que essas atividades
são importantes e devem ser incluídas
no currículo escolar? (ALMEIDA,
1992, p. 48).

Assim Iavelberg (2003) nos afirma que:
[...] é necessário que o professor seja
um “estudante” fascinado por arte,
pois só assim terá entusiasmo para
ensinar e transmitir a seus alunos a
vontade de aprender. Nesse sentido,
um professor mobilizado para a
aprendizagem contínua, em sua vida
pessoal e profissional, saberá ensinar
essa postura a seus estudantes.
(IAVELBERG, 2003, p. 12).

Nesse pressuposto criança da educação
infantil explora todos os sentidos através do que lhe é
oferecido, fazendo com que suas experiências sejam
enriquecidas, tendo estimuladas suas habilidades
facilitando todo o processo de ensino-aprendizagem,
aguçando a imaginação que amplia as diferentes
áreas do conhecimento humano.
Nessa compreensão entendemos que a arte é
fundamental na formação das crianças, pois ela
representa múltiplas experiências individuais e
coletivas, sendo utilizada como uma ferramenta para
o desenvolvimento cognitivo, emocional e intelectual
das crianças de uma maneira geral, sempre se
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observando a sensibilidade que o professor precisa
ter quando for planejar essa ou aquela atividade.
Assim Segundo o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil-RCNEI (1998) nos diz
que:
A integração entre os aspectos
sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos
e cognitivos, assim como a promoção
de interação e comunicação social,
conferem caráter significativo às artes
visuais. Tal como a música, as Artes
visuais são linguagens e, portanto,
uma das formas importantes de
expressão e comunicação humanas, o
que, por si só, justifica sua presença
no contexto da educação, de um modo
geral, e na educação infantil,
particularmente (BRASIL, 1998, p. 85).

Quando o professor faz uso do ensino das
artes na educação infantil torna compreensível a
contribuição na construção também da identidade
dessa criança, transformando essa prática
pedagógica em um instrumento útil que vai muito mais
além do que se espera de fato alcançar, isto é, acaba
dando um sentido maior ao desenvolvimento
cognitivo e lúdico das crianças nessa primeira etapa
da Educação Básica.
Conforme nos afirma Brasil (1998):
A
apreciação
artística
visa
desenvolver
a
capacidade
de
percepção e sentido das obras
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artísticas, tanto em relação aos
elementos da linguagem visual quanto
da linguagem material, promovendo
uma reflexão sobre os conteúdos das
obras
artísticas,
a
partir
de
questionamentos dúvidas levantadas
pelos alunos sobre suas próprias
criações e também sobre outras
produções. (BRASIL 1998, p.89).

Dessa forma promover novas experiências na
educação infantil através da arte, auxilia na
construção de uma linguagem bem significativa para
as crianças que simboliza expressamente a
manifestação do conhecimento de mundo que se é
constituído com o objetivo da aprendizagem, antes
mesmo de se oferecer a arte a elas nesses ambientes
de educação infantil.
Segundo Moreira (1993) nos diz que:
[...] entendemos por desenho todo
traço que a criança faz no papel ou em
qualquer superfície, e também a
maneira como a criança concebe seu
espaço de jogo com materiais de que
dispõe, isto é, a maneira como que
organiza as pedras e folhas ao redor
do castelo de areia, entre outras
atividades,
tornando-se
uma
possibilidade de conhecer a criança
através de outra linguagem: o desenho
de seu espaço lúdico. (MOREIRA,
1993, p.16).
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Assim a expressão artística infantil é vista de
fato através de elementos afetivos e cognitivos, pois
desde pequenas, elas desenvolvem uma linguagem
própria que é traduzida em signos e símbolos, cheios
de significação social e subjetiva, e que devem ser
respeitadas e reconhecidas, visto que tais rabiscos
são na realidade pequenas extensões de seus gestos
primordiais, um ato criador, resultado de um ato
expressivo que evidencia em si todo seu
desenvolvimento e expressão em seu cotidiano.
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CONHECENDO AS PRINCIPAIS DIFICULDADES
NA LEITURA E ESCRITA EM EDUCAÇÃO
INFANTIL
Maria Inês da Silva de Oliveira

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo
principal contribuir para com a formação de cidadãos
críticos e participativos, destacando a importância da
prática de leitura na Educação Infantil com crianças
autistas e ainda, demonstrando através da escrita a
relevância do educador na formação de novos
leitores. E, em virtude do tratamento dado pelos
autores pesquisados, compreende-se que a prática
da leitura na Educação Infantil é de fundamental
importância, possibilitando a formação desde cedo de
novos alunos leitores, sendo o educador um
mediador,
pois
será
sua
responsabilidade
proporcionar as crianças espaços adequados de
leitura, transformando estes espaços em situações
prazerosas de aprendizagem. Entretanto, cabe
ressaltar que, além de competência, o profissional da
Educação Infantil deve ser um leitor, e ainda, criativo,
pois nunca como hoje a leitura foi tão importante.
Palavras-chave: Educação , leitura, conhecimento.
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ABSTRACT
This study aimed to contribute to the formation
of critical citizens and participatory, emphasizing the
importance of reading practice in early childhood
Education and, through writing demonstrating the
relevance of the teacher in training new readers.// To
this end, it became necessary to research literature on
the subject in question.// And because the treatment
given by the authors surveyed, it is understood that
the practice of reading in early childhood education is
crucial, allowing the formation of new students early
readers, and the educator a mediator because it is
your responsibility to provide children spaces suitable
for reading by transforming these spaces into
enjoyable learning situations.// However, it should be
noted that in addition to competence, professional
early childhood education should be a reader, and stil
creative as ever as today’s reading was so important.
Word-key: Education, reading, knowledge.
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo contribuir para
com a formação de cidadãos críticos e participativos,
destacando a importância da prática de leitura na
Educação Infantil e ainda, demonstrando através da
escrita a relevância do educador na formação de
novos leitores.
Com os avanços tecnológicos e as
transformações educacionais percebidas na área de
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língua portuguesa nos últimos anos, nota-se cada vez
mais a necessidade de atualização dos profissionais
do ensino na intenção de viabilizar um ambiente
escolar em consonância com as novas teorias de
ensino e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos.
Entende-se que é primordial a atividade de
leitura na educação infantil para a formação de
leitores que possam desfrutar dessa ferramenta
indispensável, não somente no espaço escolar, mas
estendendo seu uso para toda vida.
Nesse sentido, é necessário estimular o
desenvolvimento dos alunos através de relações
estabelecidas com seus aprendizados trazidos do
meio familiar empírico, motivando-os ao estudo
prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio
social. Assim, nota-se a relevância de se trabalhar
dentro da realidade da criança transformando o
conhecimento do senso comum em científico,
respeitando o seu estágio de desenvolvimento.
O presente trabalho vem buscar compreender
a importância da leitura na educação infantil, além de
investigar modos de ampliar, de forma autônoma e
criativa, o interesse dos alunos com relação ao prazer
de ler.
Todavia, falar da leitura no contexto escolar é
falar no vazio, se não partimos para a prática da
leitura desde a educação infantil.
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Assim, se realmente a leitura é trabalhado na
educação infantil, então nossas crianças serão
futuros leitores críticos e participativos.
Entretanto, para a realização deste trabalho,
tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica, de
cunho qualitativo, com base em autores que
conceituem a importância de leitura na educação
infantil.
COMO SURGIU A LEITURA
Segundo Martins (1994: 07), “o ato de ler é
usualmente relacionado com a escrita, e o leitor visto
como decodificador da letra”. Começamos a
compreender, a dar sentido ao que e a quem nos
cerca, são os primeiros passos para aprender a ler.
Um aprendizado mais natural do que se
costuma pensar, mas tão exigente e complexo como
a própria vida. Para aprender a ler e compreender o
processo da leitura, não estamos desamparados,
temos condições de fazer algumas coisas sozinhos e
necessitamos de alguma orientação.
No conceito de Zilberman (1999), “tudo
começou quando a sociedade precisou criar um
código reconhecido e aceito por todos, o qual seria
usado para operar as relações familiares, sociais e
econômicas”, ou seja, começamos a ler desde
quando nascemos, pois começamos a decodificar
todos os sinais emitidos por todos ao nosso redor.
Nesse mesmo contexto para Zilberman (1999),
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“o ensino da leitura e da escrita na
Antigüidade Clássica (Grécia e Roma)
enfatizava de tal forma o domínio do
alfabeto, no ensino do nome e da
forma das letras a ponto de o processo
iniciar-se pela caligrafia e pelo
reconhecimento oral do nome de cada
letra”.

Com o tempo, passou-se, então, a preocuparse com a escrita, a forma em como fixar os códigos
estabelecidos. Inicialmente, as anotações eram feitas
em tabuletas de argila, mais tarde em papiros, depois
em pergaminhos, papéis de baixo custo, mas
perecíveis, onde o escriba documentava a informação
oral recebida, seja do poeta, seja do administrador
que desejava contabilizar seus ganhos e
propriedades.
Este trabalho individual, especializado e de
difícil circulação, prolongou-se até o século XV da era
cristã, quando a invenção dos tipos móveis e da
impressão mecânica propiciou, pela primeira vez, a
produção em escala industrial de textos impressos.
Para que todo material pudesse ser lido e
divulgado, surgiu a preocupação de como ensinar o
povo a ler. Foi então que se instituiu a escola como
entidade encarregada de ensinar, pois havia a
necessidade da decodificação das letras por todos.
Mesmo não possuindo pessoal qualificado para
desempenhar essa tarefa de decodificar as letras e a
alfabetizar, a escola instituiu os escravos da época,
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que eram os que sabiam ler, para ensinar a ler, a
decifrar e decodificar a palavras, pois o leitor deverá,
em primeiro, lugar decifrar a escrita, depois entender
a linguagem encontrada.
Segundo Rosana Becker apud Maricato (2005
p. 22) para trabalhar literatura com as crianças é
preciso possibilitar a elas o contato com os dois
materiais: aquele que é para ser lido (livros, revistas,
jornais, entre outros) e, aquele que é para ser
rabiscado (folha sulfite, caderno de desenho, lousa,
chão).
De acordo com Nelly Coelho (2000), o espaço
da escola pode ser dividido em 2 ambientes um seria
estudo programado (sala de aula, bibliotecas para
pesquisa etc.) e outro espaço que seria de atividades
livres (sala de leitura, recanto de invenções, oficina de
palavra, laboratório de criatividade etc.). Nesta
dualidade de ambientes o aluno assimila as
informações e conhecimentos, e é estimulado para
liberar suas potencialidades específicas em cada um
dos ambientes.
Segundo Edmir Perrotti apud Maricato (2005
p.25), quanto mais cedo às crianças tiverem contato
com histórias orais e escritas, maiores serão as
chances de gostarem de ler.
Ao folhear um livro, tocá-lo e observar suas
figuras, mesmo que ainda não decodifique a língua
escrita, a criança está ao seu modo praticando a
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leitura e, esta prática de leitura é denominada de
“Letramento” por Magda Soares apud Maricato (2005
p. 18).
A leitura, como produto de uma escola atuante
e preocupada em valorizar a educação, passou a
ocupar uma posição de destaque em nossa
sociedade
contemporânea,
possibilitando
ao
indivíduo ascender ao mundo do conhecimento,
fazendo parte da parcela que acumula o “capital
financeiro”. Dessa forma, portanto, a história da
leitura faz parte da história da sociedade capitalista,
onde a política, para valorizar a leitura como ideia,
precisa estar vinculada ao fator econômico
(Zilberman,1999).
Assim sendo, o leitor de hoje é produto daquele
que inicialmente não se preocupava em aprender a
ler pelo prazer da leitura, mas sim, para fazer parte da
pequena parcela da sociedade que detém o poder;
daí a necessidade de reformular valores, estabelecer
novos objetivos e direcionamentos para o velho
ensino da leitura, pois graças aos conhecimentos
atuais da linguística, hoje é possível compreender
como a leitura se tornou mais fácil.
A história da leitura no Brasil é patrocinada
pela literatura que ainda hoje busca sua real
identidade. No período colonial, os poetas não
possuíam uma identidade legitimamente brasileira,
pois se julgavam portugueses. Daí a dificuldade
encontrada em se escrever a história literária
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nacional. A literatura, como instituição patrocinada
pela leitura, há tempos vem lutando para ser
reconhecida dentro do país, produzindo temas de
interesse local; lutando pela constituição de seu
público; reivindicando, enquanto categoria de
escritores, seus direitos; escolhendo o caminho da
profissionalização por vias paralelas à imprensa, à
política ou à institucionalização de um nome, o do
escritor, em detrimento da arte por ele produzida.
Assim, a literatura, apesar dos avanços e
recuos, revela a natureza dialética da história da
leitura, a qual tem a ambição de narrar o progresso.
Nesse processo de crescimento, a história da
leitura se liga intimamente à história da educação,
elegendo a escola como espaço de aprendizagem,
valorização e consolidação da leitura. Desse modo,
para se trabalhar a leitura na escola, é necessário
levar em consideração o método de alfabetização, o
tipo de livro escolhido se didático, paradidático ou
outro, a educação artística e o ensino da leitura.
O país, desde que se tornou uma nação
independente, luta para derrubar as altas taxas de
analfabetismo. Entretanto, deve-se discutir o tipo de
método escolhido para alfabetizar, tendo em vista os
seguintes fatores: o porquê de se ensinar a ler, o
bloqueio entre o analfabeto e o processo de
alfabetização e a realidade do analfabeto.
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Por outro lado, a escola pouco é qualificada
para ensinar a ler, o professor não é suficientemente
preparado e é mal remunerado pelo Estado, e as
obras literárias que são utilizadas em sala de aula não
conseguem formar bons leitores. É inegável a
importância da escola na construção da leitura no
Brasil.
Contudo, é preciso que seja feita uma análise
realista do difícil caminho por onde passa a leitura em
nosso país e de como se dá a ênfase à leitura, pois
segundo Barone (2005:33),
“é importante enfatizar que a
aprendizagem da leitura e da escrita
traz questões para o aprendiz, mais
amplas, que rompem os limites
estreitos colocados pelas diferentes
abordagens teóricas”.

A IMPORTANCIA DA INICIAÇÃO À LEITURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, a criança amplia seu
círculo de conhecidos, torna-se mais independente,
estende os limites das relações familiares e
estabelece comunicação com mais pessoas,
principalmente com crianças de sua idade. Essa
ampliação das relações requer da criança um bom
domínio de seus meios de comunicação,
principalmente da linguagem. Além disso, as
atividades das crianças se tornam mais complexas e
requerem uma linguagem de melhor qualidade.
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A leitura de modo geral amplia e diversifica
nossas visões e interpretações sobre o mundo e da
vida como um todo. Precisamos estar atentos a esta
questão, pois a ausência da leitura em nossa vida
bloqueia a possibilidade e acaba de certa forma, nos
excluindo dos acontecimentos, da interpretação, da
imaginação e da ficção arquitetada pelo autor, seja
num romance ou num artigo; numa crônica ou num
conto, numa poesia ou num manifesto, num jornal ou
num ensaio, num gibi ou numa história infantil ou
infanto-juvenil, enfim, são inúmeras as possibilidades
de mergulhar no mundo da fantasia e da realidade
encontradas no mundo das palavras. (DAUTO, 2006).
Na Educação Infantil, o professor tem um papel
fundamental, pois é por meio de suas ações que as
crianças podem usufruir da leitura e a escrita. O que
ele faz é basicamente um trabalho de aproximação e
familiarização com essa linguagem, que pode ser
organizado em torno de algumas oportunidades.
Quando alfabetizamos, tratamos de
incluir todas as crianças no contexto
da cultura escrita, acolhendo suas
diferentes práticas sociais e o sentido
que isso tem para elas. Alfabetizar é
acompanhar de perto um longo
processo que, ao se iniciar na
Educação Infantil pode criar condições
necessárias para que as crianças se
familiarizem com a linguagem escrita e
possam usá-la no seu cotidiano. É,
portanto, papel de uma instituição
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educativa democratizar o acesso às
práticas sociais da leitura e da escrita
que estão presentes no mundo
letrado, disponibilizando a todas as
crianças as informações necessárias
para pensar sobre sua própria língua.
(AUGUSTO, 2008, p. 188)

O contato com a leitura não garante que todas
as crianças leiam autonomamente ao final da
Educação Infantil, mas assegura a elas o direito de
pensar sobre o assunto, de explorar ideias sobre o
que se lê.
Sendo nessa faixa etária que a criança tem o
maior tempo disponível pra ouvir leituras ou fazê-las
de forma descompromissada somente pela
curiosidade de descobrir o que tem nos livros, o
sentido das palavras escritas, sendo assim, cabe a
nós oferecer desde cedo, o contato com a leitura ou
contação de histórias de boa qualidade. Sabemos
que a criança que cresce ouvindo história cresce mais
feliz.
A criança é imaginativa, exercita a realidade
através da fantasia, mas precisam de materiais
exteriores – todas as formas de escrita – contos –
histórias, fábulas, poemas, cantigas, músicas, para se
constituir como pessoa inserida em uma sociedade.
Assim, aprender a recontar as histórias
tradicionais de sua cultura, preservando as
características da linguagem escrita, apreciar bons
textos, desenvolver comportamentos leitores,
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compreender os usos e funções da escrita e utilizálos quando necessário, refletir sobre como se grafa a
língua que se fala são algumas das aprendizagens
dessa fase da vida. (AUGUSTO, 2008, p.190)
Um professor leitor apaixonado pela leitura
transmite essa paixão. Quando conta ou lê uma
história para seus alunos transmite esse sentimento,
proporcionando prazer àqueles que o escutam,
porque lê com mais emoção. Esse professor educa
com mais afetividade, pois a leitura promove esse
momento afetivo, de proximidade, faz aflorar a
emoção.
Precisamos de alunos leitores, para promoção
do desenvolvimento intelectual, psicológico e social
deles. Queremos formar indivíduos capazes de
entender o mundo e de se fazer entender dentro e
fora da escola. A leitura possibilitará isso, uma vez
transformada a escola em um veículo para a
descoberta do prazer de ler. Mas a escola pode ir
além, convidando os pais ou outros membros da
família para participar do projeto.
Através da leitura a criança amplia o
conhecimento de família, de pai, de mãe, de avô, de
avó, de amigos, de casa, de espaço, de imagens, de
mundo. E nesse percurso ela aprende a escutar, nas
vozes, nas palavras que falam da importância nas
vitórias, nas derrotas, das aventuras, dos mistérios,
das fantasias e aí vão tecendo novos caminhos em
suas mentes e construindo novidades em suas vidas.
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A leitura iniciando já na Educação Infantil torna
a criança mais independente e crítica. E sua prática
faz que se torne algo necessário, pois a mesma tem
a capacidade de transportar a criança para qualquer
local em qualquer momento, desenvolvendo a
criatividade, levando a resolver situações sem que ela
perceba.
Tal qual dizem os poetas, ler é embrenhar-se
em um mundo de magia, diversão e, acima de tudo,
de conhecimentos inigualáveis.
São por meio da leitura que ampliamos nossas
habilidades e competências nas áreas da criticidade
e
criatividades
ambas
as
características
indispensáveis ao letramento e à prática da
cidadania.
Pode-se dizer que a leitura é um meio e um fim
para nos auxiliar na aquisição/apreensão do
conhecimento, ler não significa ter sempre em mãos
um belo livro. Ler é muito mais que decodificar
palavras e textos, é antes de tudo atribuir-lhes alma,
lemos até mesmo com o coração, em que a leitura é
feita por meio do silêncio, da lagrima ou do sorriso.
DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM DA LEITURA
Para dar solução ao fracasso escolar é
necessário elaborar um plano de prevenção nas
unidades escolar. A escola tem a função de preparar
a criança para o ingresso na sociedade promovendo
as aprendizagens e conhecimento de mundo.
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As pesquisas atuais mostram que as escolas
não devem mais trabalhar com dados quantitativos,
pois toda a dimensão no ato de ensinar e aprender
devem ser firmados na qualidade de ensino, na
utilização de novas ferramentas e de todos os
recursos que promova o sucesso da criança na
escola.
Portanto se faz necessário estar atentos aos
processos avaliativos, muita atenção com os métodos
e crenças, estratégias pedagógicas, relação
professor-aluno – aluno professor, devendo sempre
buscar o apoio da família e efetivar uma boa interação
com a comunidade escolar.
Sabemos que uma criança valorizada,
estimulada é criativa e apresentam um melhor
desempenho. É na escola que a criança encontra
espaço aberto para eventos culturais e educacionais
preciosos e desafiadores, que vão além do momento
didático de sala de aula.
O professor tem que atuar de forma polivalente
porque é na escola que muitas situações vivenciadas
pelas crianças são descobertas, principalmente
falando do processo ensino aprendizagem. A escola
é o local onde acontece de forma efetiva o processo
de leitura e escrita. Sabemos que uma grande parte
da taxa de evasão escolar procedente das crianças e
adolescente pode estar associada com Transtornos
das Aprendizagens.
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Em
relação
ao
desenvolvimento
da
aprendizagem de leitura e escrita, o professor deve
estar atento a alguns sinais, pois sabemos que a
Dislexia vem a ser um transtorno de aprendizagem na
área da leitura e podendo já ser diagnosticada na
Educação Infantil, pelo fato das crianças com essas
dificuldades apresentarem alguns sinais comuns
como:
Dificuldades na pronuncia, dificuldades de
seguir regras, de recontar uma sequência da história,
problemas de coordenação motora, desinteresse por
livros, escritas, etc., essas crianças respondem bem
na oralidade e sua principal dificuldade é entre a letra
e o som.
Sabemos que uma boa mediação o professor
poderá diagnosticar precocemente e efetivar um
trabalho em equipe de forma multidisciplinar no
encaminhamento e no acompanhamento da criança
para tratamento podendo superar essas situações.
Para ler o cérebro opera vários circuitos ao
mesmo tempo: os que armazenam o vocabulário, a
gramática, o discurso e a interpretação e cada uma
destas funções tem lugar certo no cérebro.
Em Fonseca encontramos como se processa
no cérebro a leitura oral:
“A leitura, um dos processos mais
complexos
da
aprendizagem,
compreende a discriminação visual de
símbolos gráficos (grafemas) através
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de um processo de decodificação que
se passa no segundo bloco, só
possível com um processo de atenção
seletiva regulado pelo primeiro bloco.
Posteriormente, e ainda na mesma
unidade, há que selecionar e
identificar os equivalentes auditivos
(fonemas) através de um processo de
análise e transdução, de síntese e
comparação, a fim de edificar a busca
da significação (conjectura) e avaliar
os níveis de compreensão latentes.

A partir daqui, surgirá uma nova operação de
equivalência que compreende a codificação, ou seja,
a rechamada dos articule, mas que serão executados
e verificados na área de Broca, isto é, no terceiro
bloco. “Dos motoneurônios superiores frontais, a
linguagem interior se transformará em linguagem
expressiva, através da oralidade, ou seja, da
produção de sons articulados”. (FONSECA, 1995, p.
165).
Todas essas funções caracterizam a
aprendizagem da leitura. Um problema num desses
blocos: 1º bloco (Cerebelo) – responsável pela
atenção seletiva; 2º bloco (Lóbulo Parietal) –
responsável pelo processo de decodificação ou 3º
bloco (Lóbulo Frontal) – responsável pelo processo
de codificação com certeza afetará a aprendizagem
da leitura causando alguma dificuldade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No presente trabalho, procuraram-se algumas
considerações sobre a prática da leitura observada no
dia-a-dia. Em seguida um breve contexto histórico
sobre a leitura, o conceito de leitura e sua função,
caracterizando-a como um instrumento de integração
pessoal e social.
E ainda, a importância da prática da leitura na
Educação Infantil, como contribuição na construção
do pensamento da criança e as dificuldades de
aprendizagens da leitura.
Entretanto, ao longo deste trabalho buscou-se
inspiração, sobretudo, na crença como educadora,
que o futuro está na educação, principalmente na
Educação Infantil.
Quanto ao interesse pelo tema, o mesmo
originou-se pelo fato de observação durante o período
de Estágio Curricular Obrigatório do curso de
Pedagogia,
no
acompanhamento
do
desenvolvimento constante das crianças.
Por essa razão encontram-se sempre cheias
de dúvidas e curiosidades, pois elas vivem em uma
sociedade letrada, com muitos atrativos tecnológicos,
o que despertam a curiosidade e a vontade de ler e
escrever antes mesmo de frequentarem a escola,
principalmente no que se refere às séries iniciais,
frente a esta realidade, tornou-se relevante uma
abordagem sobre a importância da prática da leitura
na Educação Infantil, demonstrando assim, através
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da escrita a relevância do educador na formação de
novos leitores.
A iniciação a leitura pela criança na Educação
Infantil, percebemos o quanto é importante o papel
mediador do professor, pois será de sua
responsabilidade atribuir à literatura uma finalidade
significativa à vida da criança de ser e estar no
mundo.
O educador deverá avaliar-se continuamente,
buscando na teoria respostas para a sua prática. Ou
seja, o educador deve teorizar a sua prática e colocar
em prática sua teoria. É isto que este estudo propõe:
“Leitura: maneiras de ensinar, maneiras de aprender
– uma possibilidade teórica que se efetiva na prática.
Por meio das leituras e da pesquisa realizada
pode-se afirmar que crianças com hábito de leitura
poderão ser mais ativas, terem mais desenvoltura,
argumentos, poder de reflexão e crítica da qualidade
dos textos lidos, e principalmente, capazes de
inventar, renovar e discordar, de ler além das
palavras, assim, tornando-se realmente, cidadãos
críticos e participativos.
Dessa forma, em virtude do tratamento dado
pelos autores pesquisados, compreende-se que a
prática da leitura na Educação Infantil é de
fundamental importância, pois a mesma possibilitará
a formação desde cedo de alunos leitores.
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Compreende-se também, o quanto é
importante o papel mediador do educador, pois será
sua responsabilidade proporcionar as crianças
espaços adequados de leitura, transformando estes
espaços em situações prazerosas de aprendizagem.
Entretanto, cabe ressaltar que, além de competência,
o profissional da Educação Infantil deve ser um leitor,
e ainda, criativo, pois nunca como hoje, em que as
relações globalizadas exigem a informação
atualizada e abrangente, a leitura foi tão importante.
Assim, o desafio está lançado!
São muitas informações importantes, não é
mesmo? E elas não se esgotam aqui! Podem dar
continuidade e assim vamos seguindo nossa
caminhada. Lembrando que: “Caminhante, não há
caminho, se faz caminho ao caminhar” (Paulo Freire).
Assim, meus queridos, sigam seus caminhos e
jamais desistam de seus sonhos, suas metas e de
seus projetos.
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JOGOS PEDAGÓGICOS: COMO E O QUE
APLICAR?
Mônica Alves de Oliveira

“É importante lembrar que esses jogos
não são fins, mas meios que
completam e devem ser somados ao
trabalho do educador” (ALMEIDA,
1998, p.119).

Nesse capitulo será apresentado jogos que
enriquecem a prática pedagógica e sugestões que
podem ser adequadas à realidade e contexto
aplicado, podem contribuir no processo ensino
aprendizagem, uma vez que as atividades lúdicas
podem desenvolver e aperfeiçoar habilidades
cognitivas, linguísticas, sociais e culturais.
De acordo com Almeida, o professor deve
transmitir a todos os participantes a sensação de que
sabe o que está fazendo. Cada palavra, cada gesto
deve representar entusiasmo e estimulo. Sendo
assim é importante que o professor prepare e lidere o
processo de organização do espaço, da aplicação da
atividade lúdica.
Antes de iniciar o jogo é importante que o
professor certifique-se de que os participantes
entenderam as regras, as metas e o funcionamento
do jogo.
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Na educação lúdica o jogo e a brincadeira, são
meios que devem ser aplicados com uma
intencionalidade, seja para suprir uma dificuldade,
para aperfeiçoar um conteúdo e ou criar novas
habilidades.
Existem vários tipos de jogos, em sua obra
FRIEDMAN agrupa os jogos e os classificam como:
•

Fórmulas de escolha

•

Jogos de perseguir, procurar e pegar.

•

Jogos de correr e pular

•

Jogos de atirar

•

Jogos de agilidade, destreza e força.

•

Brincadeiras de roda

•

Jogos de adivinhar e pegas

•

Prendas

•

Jogos de representação

•

Jogos de faz-de-conta

•

Jogos com brinquedos construídos

•

Jogos de salão

Fórmulas de escolha
Segundo Friedman, as fórmulas de escolha
constituem preliminares de alguns jogos, que
implicam a escolha para incluir ou eliminar
companheiros dos grupos.
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Exemplo:
EM CIMA DO PIANO
Número
jogadores.

de

participantes:

três

ou

mais

Regras tradicionais: O líder vai cantando, e a
cada silaba da formula corresponde uma criança.
Elimina a criança em qual a música acaba.
Lá em cima do piano
Tem um copo de veneno
Quem bebeu morreu
O azar foi seu
Áreas desenvolvidas:
Afetiva:
•

Envolve tensão e dificuldades de ceder a vez

•

Senso de si e do outro

Interações sociais:
•

Cria expectativas de quem será escolhido.

Área cognitiva:
•

Abstração e noções matemáticas

•

Com o domínio da técnica de escolher, a
criança passa a fazer uma contagem
antecipada(mentalmente) como forma de
prever o resultado, escolhendo por onde
convém começar, ou a posição.
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Área de linguagem:
•

Enriquecimento – A fórmula pode ser
transformada em texto, em um trabalho de
sistematização de leitura e escrita. Mesmo
crianças que não dominam a leitura podem
procurar palavras escritas a partir o seu
conhecimento do texto da tradição oral, podese também trabalhar com as palavras chaves
(piano,
veneno,
copo,
etc.),
descontextualizando-as e usando-as em
frases.

Jogos de perseguir, procurar e pegar.
São caracterizados como jogos de agilidade,
rapidez e desempenho físico. Requer espaço ,
liberdade de movimentos. O respeito a regra é básico
para o desenvolvimento do jogo.
Exemplo:
ELEFANTE COLORIDO
Número de participantes: três ou mais jogadores
Regra tradicional: É um tipo de pegador no
qual o pique será nos objetos de uma determinada
“cor”. Essa cor é determinada pelo pegador
Variação: aplicação para o desenvolvimento de
noções de matemática e geometria, procurar em
cima, embaixo, dentro, fora, procurar formas
geométricas, silabas, frases etc.
Áreas desenvolvidas:
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Cognitiva:
•

Há associação da palavra com o objeto

•

Noção espacial

•

Conhecimento das cores

•

Discriminação visual

Área físico- motora:
•

Habilidade de correr, pegar ou fugir.

Área social:
•

Estimula as interações, um ajuda o outro
(muitas vezes as crianças procuram cores nas
outras crianças, nas roupas, acessórios, etc.)

Jogos de correr e pular
Jogo que há movimentos de sair do lugar,
percorrer uma determinada distancia ou sair do chão.
Exemplo:
CORRIDA COM UM SÓ PÉ
Número de participantes: três ou mais
Regra tradicional: todos os participantes apostam
corrida, saltando em um pé só ( Fonte: Friedman,
apud, Magalhães Navarro).
Áreas desenvolvidas:
Físico-motora
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Desenvolve aptidões físicas: corrida, equilíbrio
, força.

Área cognitiva:
•

Noção espacial

Jogos de atirar
Nessa situação de jogo os objetos diversos são
lançados a determinadas distâncias, para cima,
dentro de espaços delimitados ou não.
AMARELINHA
Número de
jogadores,

participantes:

dois, três ou

mais

Regra tradicional: seguindo traçados feitos no
chão, cada criança terá sua vez de pular. A criança
deve jogar uma pedrinha, a começar pelo numero 1.
Não pode por o pé na quadra quem estiver com a
pedra, pulando-a e seguindo até chegar à última. Na
volta, deve pegar a pedra. Errando o pulo, pisando na
linha, ou se pedra cair fora ou na linha do desenho, a
criança perde sua vez.
Áreas desenvolvidas:
Físico-motora:
•

Equilíbrio e destreza corporal para pular,
alternando um e dois pés dentro do espaço
delimitado.

Cognitiva:
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Conceitos matemáticos, numerais, sequência/ordem
dos pulos, noção espacial, noção de começo, meio e
fim.
Afetiva:
•

Esperar a vez

•

Paciência

•

Autocontrole

Área social:
•

Competição e troca

Jogos de agilidade, destreza e força.
Atividades em que a agilidade física e mental entra
em jogo para conseguir alcançar os objetivos.
Exemplo:
CABO DE GUERRA
Número de participantes: indeterminado
Regra tradicional: As crianças formando duas
colunas fronteiras seguram uma corda. Dado o sinal
de início, os jogadores puxam a corda, esforçando-se
em arrastar os adversários até a linha de vitória. Sera
considerado vencedor o grupo que atingir o fim visado
(Fonte: Friedman apud Nicanor Miranda)
Áreas desenvolvidas:
Físico-motora:
•

Uso e percepção da força, equilíbrio.
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Área social:
•

Competição entre as duas equipes e
cooperação entre os membros de uma mesma
equipe.

Brincadeiras de roda
Exemplo:
CIRANDA
Número de participantes: Três ou mais
jogadores
Regra tradicional: faz-se uma roda, com as
crianças de mãos dadas. Enquanto rodam cantam:
Ciranda, cirandinha,
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso dona( fulana)
Faz favor de entrar na roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá-se embora.
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Nessa última estrofe, a criança vai ao centro da
roda, diz um verso e volta para o seu lugar. (fonte:
Friedman apud Katia Keiko Matunaga e Maria Lygia
Motta).
Variações: Pode-se trabalhar no texto da
cantiga a reprodução escrita do texto pelas crianças.
Áreas desenvolvidas:
Físico-motora:
•

Desenvolvimento
de
coordenação motora.

aptidões

físicas,

Linguagem:
•

Criatividade e imaginação na hora de dizer o
verso

•

Rima

Área social:
•

Promove a interação entre as crianças

•
Jogos de adivinhar e pegas
Esses jogos requerem reflexão e humor.
Exemplo:
FORCA
Número de participantes: Dois jogadores
Regra tradicional: O “enforcador” escolhe uma
palavra e, em uma folha de papel, escreve a letra
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inicial e marca a quantidade tracinhos de acordo com
a quantidade de letras que compõe a palavra. Aquele
que vai jogar irá dizer letras. Se elas constarem na
palavra escolhida, serão registradas no tracinhos
correspondentes. Se a letra não constar na palavra,
será ponto perdido que representará uma parte do
corpo a ser pendurada na forca. Se depois de feito o
corpo ainda não estiver solucionado o enigma, o
próximo erro acarretara no enforcamento. O
“enforcado” perde o jogo.
Variação: A criança deverá descobrir primeiro
as vogais e depois as consoantes.
Áreas desenvolvidas:
Área afetiva e social:
•

Uma criança querer ajudar a outra e ficar aflita
em falar.

•

Trabalha a atenção.

Linguagem:
•

Auxilia no processo de alfabetização.

•

Estimula o enriquecimento do vocabulário.

Cognitiva:
•

Compara quantidade de letras.

•

Suposições de palavras de acordo com a
lógica das letras já descobertas.

•
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Jogos de representação
Exemplo:
MÍMICA
Número de participantes: Dois ou mais
Regras tradicionais: Uma pessoa tenta representar,
através de gestos, uma ação, o nome de um filme,
uma personagem, etc.
Áreas desenvolvidas:
Físico-motora:
•

Desempenho corporal, gestual: expressa a
“mensagem” através do corpo.

Área da Linguagem:
•

Estimula a utilização de palavras, sinônimos e
amplia o vocabulário.

Área cognitiva:
•

Trabalha com a abstração

•

Auxilia no processo de assimilação
informações e conteúdos específicos.

Área afetiva:
•

Controle da ansiedade

•

Saber ouvir

Área social:
Estimula a cooperação entre as crianças.
Mônica Alves de Oliveira
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Jogos de Faz de conta:
Friedmann (1996) nos diz que : “Esses jogos
constituem uma atividade na qual as crianças,
sozinhas ou em grupo, procuram, por meio da
representação de diferentes papéis, compreender o
mundo a sua volta.” , partindo desse pressuposto
notamos o quão importante os momentos e situações
de brincadeiras criadas pelas crianças também são
instrumentos
mediadores
no
processo
do
desenvolvimento integral da criança.
Esse tipo de jogo recebe várias
denominações: jogo imaginativo, jogo
de faz de conta, jogo de papéis ou jogo
dramático. A
ênfase é dada á
“simulação” ou faz de conta, cuja
importância
é
ressaltada
por
pesquisas que mostram sua eficácia
para promover o desenvolvimento
cognitivo e afetivo social da criança.”
(KISHIMOTO,2002.p.57)

De acordo com Friedmann, os jogos de faz de
conta não são descritos, mas citados a partir do tema
que o define como: boneca, cabeleireiro, casinha,
médico, palhaço, secretaria, super-herói, etc. além de
contribuir no desenvolvimento, cognitivo, afetivo,
físico, da linguagem, estimula a criatividade e revelam
ao educador a interpretação que a criança faz da
realidade.
Jogos com brinquedos construídos:

Mônica Alves de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

592

Esses jogos requerem a construção, pelas
crianças e/ou pelos adultos, de objetos e/ou
brinquedos. O processo de construir é em si mesmo,
uma atividade lúdica.
Exemplo:
PAPAGAIO
Outros nomes: Pipa, raia,
capucheta, barrilete, pandorga, etc.
Número
partilhado

de

participantes:

quadrado,

Individual

ou

Regra do jogo: Pega-se um pedaço de papel
ou jornal, de cerca de 40 x40cm. Faz-se um furo em
duas de suas extremidades e amarra-se um pedaço
de linha de mais ou menos 30cm, de modo que fique
na posição de um losango e forme um arco. Amarrase a ponta da linha de um carretel ao meio de uma
outra linha que já foi amarrada à armação (varetas
finas de bambu em cruz e o centro losango). Em
seguida, amarra-se outro pedaço de linha em uma
das outras pontas para fazer a rabiola. Nesse outro
pedaço pequeno de linha, amarra-se pedacinhos de
papel de mais ou menos 6cm, de modo a ficar apenas
uma ponta presa (Fonte: Dorvalino Koch, apud
Friedmann).
Áreas desenvolvidas:
Físico-motora:
•

Coordenação motora fina;
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Cognitiva
•

Criatividade;

•

Desenvolve a noção espacial;

•

Noções de tamanho.

E por fim, Friedmann, relata sobre os jogos de
salão que segundo a autora são caracterizados por
serem mais sedentários, pois normalmente, são
realizados em espaços fechados. E requerem maior
habilidade mental do que física.
Exemplo:
AR-TERRA-MAR
É feito um círculo e uma criança fica em seu
interior. Começa a brincadeira quando a pessoa que
está no círculo indica um dos outros e diz “ar”. Quem
foi apontado deverá dizer um animal que vive no ar.
O animal não pode ser repetido. Em seguida passará
para “terra”, depois “mar”. Quem for errando vai
sentando (fonte: Odilon Barbosa apud Friedmann).
Áreas desenvolvidas:
Cognitiva:
•

Estimula e avalia o conhecimento do jogador
em áreas como: geografia, ecologia, ciências,
etc.

•

Abstração de ideias;

Linguagem:
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Estimula o enriquecimento do vocabulário

Essas propostas de jogos e brincadeiras, são
sugestões que podem ser adaptadas às
necessidades e realidade de cada contexto escolar,
de modo que as crianças participem, compartilhe
conhecimentos, enriqueça os saberes com prazer de
conhecer, de buscar e tornem- se seres autônomos.
Para tanto a mediação pedagógica é imprescindível.
Para ALMEIDA (1998) O professor antes de
colocar em prática qualquer atividade lúdica, deverá
organizar-se e traçar um plano de trabalho,
considerando para isso: característica dos alunos,
adequação aos objetivos. Com o planejamento o
educador norteia sua prática e busca estratégias que
auxiliem no desenvolvimento da criança. Portanto
para que ocorra uma avaliação é preciso que o
educador observe os procedimentos propostos. Pois
segundo Almeida:
“Por meio da boa observação durante
o funcionamento do jogo, o professor
poderá registrar também as atitudes
dos alunos bem como o espirito de
cooperação, o relacionamento, o
poder de observação, a atenção, o
interesse, o poder de concentração, a
comunicação, o desembaraço... a
curiosidade,
a
busca
do
conhecimento.
Mediante
essas
observações o professor poderá
levantar dados de cada aluno, e por
meio deles, orientá-lo, conforme suas
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necessidades, aptidões, interesses e
anseios”. (ALMEIDA, 1998 p. 124)

Portanto, o professor tem um importante papel
nesse momento de aplicação de jogos e brincadeiras,
observar, preparar e aplicar o jogo para torna-lo
significativo e contributivo para o desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social, físico e da linguagem.
Referências bibliográficas
Almeida, Paulo Nunes. Educação Lúdica: Técnicas e
jogos pedagógicos, 9ºed.São Paulo: 1998.
Antunes, Celso. Jogos para estimulação das Múltiplas
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resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna,1996.
Kishimoto, Tizuco Morchida. Jogo, Brinquedo,
Brincadeira e a Educação, 6.ed – São Paulo: Cortez,
2002.
Lopes, Maria da Glória. Jogos na educação: Criar,
fazer, jogar. 4ed.rev.-Saão Paulo: Cortez 2001.
Machado, Marina Marcondes. O brinquedo – sucata e
a criança: A importância do brincar atividades e
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desenvolvimento
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O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA ARTE
Monique Ellen Veronési

A arte cada vez mais vem ocupando espaços
dentro da sociedade e com isto interfere na construção
da identidade do ser humano. Desde o momento em
que se nasce a arte envolve e contribui na organização
e percepção do mundo, numa descoberta incessante
de que a arte está em todos os lugares. A arte aguça a
imaginação, desafia e desperta sentimentos. Permite
ao indivíduo interpretações variadas de um mesmo
objeto artístico. Ela não se limita a esculturas, pinturas,
desenhos; no entanto abre-se em um leque maior
despontando na, música, dança, teatro, cinema. Uma
mesma obra de arte pode causar emoções diferentes
nas pessoas. Vários significados são atribuídos à arte
ao longo dos tempos.
Para Feist (2003) a arte está ligada à travessura,
molecagem. Fazendo um paralelo de arte com a
travessura: as duas requerem imaginação, ousadia, dá
prazer desperta os mais variados sentimentos. Nesta
perspectiva torna-se importante que a escola trabalhe
arte possibilitando ao aluno por meio desta a
desenvolver imaginação e ao mesmo tempo ser uma
atividade que lhe dê prazer.
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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. A arte consegue ampliar
os horizontes. Ela sugere para quem compartilha do
fazer artístico que discorde ou concorde de
experiências através de obras. Sejam esculturas, livros,
pinturas ou outras. Vivemos experiências sem nunca
termos vivido na realidade. A arte humaniza. Detalhes
dentro de um contexto maior nos tornam sujeitos
observadores e cuidadosos em enxergarmos o que
muitas vezes nos passa despercebidos. A arte entra
em nossas vidas na pratica quando utilizamos o
exemplo de um livro lido para ajudarmos alguém com
alguma dificuldade.
Por meio da arte o mundo conhece injustiças
cometidas há séculos atrás e recentes, mostra também
belezas da natureza e que se tornam conhecidas
através da arte.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais há um tipo de conhecimento que envolve a
experiência de aprender arte e de como aprender o
fazer artístico. Aprender arte não é apenas uma
atividade feita pelos alunos, mas compreender o que
fazem e o que os outros fazem.
É importante que o aluno não veja a aula de arte
como uma aula para distração, para relaxar das outras
áreas de conhecimento. Mas que ele sinta e enxergue
que a arte, ou melhor, que conhecer arte, ele constrói
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conhecimentos e que está inserindo com o mundo.
Percebe-se a arte possibilitando o indivíduo sensível,
observador, com percepção. O aluno poderá
compreender melhor onde está situado na sociedade e
também conteúdos das diversas áreas do currículo.
Quando ele faz e pensa sobre seu trabalho artístico
toda aprendizagem contextualizada com valores nos
meios sociais e culturais.
Ensinar arte é inserir a escola com a informação
social e também respeitar a criatividade e imaginação
do aluno. A autonomia do aluno deve ser estimulada.
Aprender arte está associado à compreensão do que é
ensinado. Os conteúdos da arte precisam ser
ensinados de maneira adequada. Não precisam ser
ensinados do mais simples para o mais complexo.
Entra aí a não preocupação com a ordem cronológica
por exemplo. A história da arte quando a estudamos o
que importa é sua essência e não a cronologia. A
escola deve ensinar o aluno a caminhar por si – pois
buscando ele mesmo conhecimento ele se embrenha
num constante aprender por toda sua vida.
É importante ressaltar que
“o ensino de Arte é área de
conhecimento
com
conteúdos
específicos e deve ser consolidada
como parte constitutiva dos currículos
escolares,
requerendo,
portanto,
capacitação dos professores para
orientar a formação do aluno” (PCNs –
Página 51 – Volume 6 – 1997).
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Neste contexto cabe à escola conservar,
reelaborar e criar marcas históricas que englobam o
seu compromisso com a cultura artística junto aos
educando, quando o professor de arte assume o
importante papel de condutor levando-os rumo ao fazer
e entender as diversas modalidades artísticas e a
história das mesmas. Sua contribuição para a
construção de uma sociedade mais democrática.
O ensino e a aprendizagem da arte e sua própria
história coincidem com transformações educacionais.
Assim este ensino envolve produção artística em todos
os tempos. Segundo Feist (2003), há milhares de anos
no interior de uma caverna escura que tudo começou;
uma espécie de certidão de nascimento.
HISTÓRICO DA ARTE EDUCAÇÃO
A título de maiores esclarecimentos vale
resgatar um breve histórico de tendências pedagógicas
no ensino da arte. Este histórico nos mostra que as
tendências pedagógicas que se sucederam estão
presentes em diversos contextos educativos. Segundo
Fusari e Ferraz são apontadas duas vertentes para a
educação escolar em arte. São elas a idealista liberal e
realista progressista. Conforme as autoras, para a
tendência idealista liberal, a educação, por si só pode
garantir a construção de uma sociedade mais igualitária
e democrática (Escola Tradicional, Escola Renovada
Progressista, Escola renovada não diretiva, Escola
tecnicista).
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A tendência realista progressista surge nos anos
60 no País, quando se passa a discutir as contribuições
da
escola,
principalmente
público,
para
a
conscientização do povo (Escola Libertadora, Escola
Libertária, crítico-social dos conteúdos).
ARTE NA ESCOLA TRADICIONAL
A partir da década de 60 desenvolveram-se
pesquisas em vários campos das Ciências Humanas,
trazendo dados importantes sobre o desenvolvimento
da criança; o processo criador; a arte de outras
culturas. O que teve relevância, pois com isto surgiram
autores que formularam os princípios inovadores para
o ensino de artes plásticas, música, teatro e dança.
Princípios estes que valorizavam a livre
expressão e a sensibilidade para se “provar” o potencial
de criação: espontaneidade e auto expressão. O que
também trouxe inovações ao movimento da Educação
através da arte, que acabou por cair num quadro que
limitou a arte no deixar fazer. Uma vez que na época foi
interpretado pela escola ao ouvir as palavras de ordem
como “o importante é o processo criador da criança e
não o resultado de sua realização”. O que na escola
tradicional não era levado em conta.
O ponto chave da arte: a produção criadora da
criança. Não cabia então ao professor ensinar arte, pois
este poderia influenciar a espontaneidade da criança.
O que acabou dificultando sua aplicação, pois, a
educação artística foi sendo descaracterizada sobre
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ideias vagas de sua função. Função esta, segundo
Fusari e Ferraz (1992) “de levar o aluno de encontro
com um espaço para o seu desenvolvimento pessoal e
social por meio de vivência e posse do conhecimento
artístico e estético”.
Durante essa década, professores em arte, em
especial os americanos, propuseram uma mudança no
Ensino de Arte. Procurava-se então uma definição para
a contribuição específica da arte para a educação do
ser humano. Para se chegar a esta definição era
necessário questionar a ideia do desenvolvimento
espontâneo da expressão artística da criança. A
república foi o marco do início da escola tradicional.
Esta reflexão trouxe à tona a crítica à livre
expressão como consequência automática do
processo da maturidade da criança. Com mudanças do
ensino de Arte tornou-se claro que o desenvolvimento
artístico não ocorre naturalmente conforme o
desenvolvimento da criança. Neste ponto volta à figura
do professor, contribuindo para uma aprendizagem por
meio de instrução.
Com esta visão deve-se ter o aluno centro e
deixando a imaginação fluir sem deixar de lado as
técnicas de arte. Buscar ou esquecer-se dos objetivos
de arte: Objetivo este que é a integração entre as
habilidades e criatividade do aluno e a aprendizagem.
ARTE NA ESCOLA NOVA
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A Escola Nova ou Escola Ativa surge no Brasil
em 1.930 e sua disseminação ocorre em 1.950/1.960.
Ela enfatiza que a necessidade é a mola da ação e se
expressa pelo interesse. Em Arte, defende-se a livreexpressão, autoexpressão espontânea, livre de
padrões e modelos de arte.
Entre os educadores de arte brasileiros,
Lowenfeld (1977), adepto da escola nova, exerceu
grande influência, no período dos anos 60. Segundo
Lowenfeld identificam-se outros critérios para
dimensionar a criatividade. São eles: sensibilidade a
problemas, fluência, flexibilidade, originalidade,
habilidade para refletir e para rearranjar, análise,
síntese, coerência na organização.
Esta foi à estrutura que Lowenfeld contribuiu
para as etapas de desenvolvimento da arte da criança
e do jovem. A palavra de ordem no Brasil era a
criatividade com ênfase na originalidade, na
flexibilidade e na iniciativa do aluno.
ARTE NA ESCOLA TECNICISTA
Ela teve seu início a partir de 1.950 nos E.U. A e
no Brasil nos 60 e 70. Ela visava uma sintonia com os
interesses da sociedade industrial e a preparação dos
alunos para o mercado de trabalho. Objetivos,
conteúdos, estratégias e avaliação eram abordados de
forma mecânica e racional, visando adequar o
comportamento do aluno às normas da escola.
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De acordo com o Artigo 7º da Lei 5692/71 que
fixava as Diretrizes e Bases da Educação, o ensino de
arte tornou-se obrigatório nas escolas de ensino médio
e fundamental.
Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e
Cívica, Educação Física, Educação Artística e
Programas de Saúde nos currículos plenos dos
estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à
primeira o disposto no Decreto – lei nº 869 de 12 de
outubro de 1969
Pelo referido Artigo, a arte deveria ser incluída
nos currículos oficiais através de uma disciplina,
denominada Educação Artística, o que de certa forma
se constituía numa inovação em relação às leis
anteriores, que não faziam menção específica à
Educação Artística, nem tampouco às diferentes
linguagens que compõem o universo da arte: cênica,
musical, plástica e poética.
O discurso oficial determinava que a nova
disciplina fizesse parte de um componente curricular
denominado Comunicação e Expressão, no qual
estavam incluídas, Língua Portuguesa e Educação
Física. Aparentemente, a proposta apresentada pela
referida Lei traria inovações que, de certa forma,
contemplariam aqueles educadores que vinham
defendendo a necessidade da arte nos currículos, não
como Desenho Geométrico, mas sim, no sentido de
uma educação estética, na qual a sensibilidade e a
imaginação
dos
educando
pudessem
ser
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desenvolvidas, através da fruição das obras de arte e
da criação e participação no fazer artístico.
No entanto, a mesma Lei que estabelecia a
obrigatoriedade
da
arte
nos
currículos,
contraditoriamente,
impunha
o
ensino
profissionalizante, abrindo sutilmente a possibilidade
de que a arte continuasse sendo um veículo para a
profissionalização precoce, dentro dos princípios da
doutrina liberal, constituir-se-ia um quadro, em muitos
traços, curiosamente semelhante àquele do qual
partimos, em meados do século XIX, com a criação do
Liceu de Artes e Ofícios e o seu lema: fomentar a
educação popular pela aplicação da Arte às indústrias.
O que se afigurou nesse breve histórico que
apresentamos, sobretudo no que diz respeito ao
panorama da educação brasileira, é que a arte tem sido
introduzida nos currículos para contribuir com as ideias
liberais que, procurando organizar os sistemas de
educação de acordo com os princípios de "igualdade",
na verdade reforçam as desigualdades e a dicotomia
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, entre a
formação geral e a formação profissional, enfim entre o
homem que pensa e o homem que executa.
Tais princípios, inaugurados com as revoluções
burguesas, correspondiam às necessidades de uma
nova ordem social emergente, advinda das
modificações sofridas pelo modo de produção com sua
exigência de formação de novos tipos de
trabalhadores. A educação burguesa tem como tarefa
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aprimorar a força de trabalho humano para atender às
necessidades do mercado de trabalho. Esse tipo de
educação preocupa-se com a formação de mão de obra, no sentido de adequá-la às novas funções das
fábricas e dos serviços modernos.
Henry Ford grande empresário americano e
"teórico" do capitalismo industrial antecipa as
concepções de indústria e trabalho ao questionar a
finalidade do ensino técnico, chamando atenção para a
necessidade do trabalho produtivo, para o aspecto
utilitário da produção como uma necessidade
primordial do ser humano:
“A escola industrial não deve ser um
compromisso entre a escola superior e a
primária, mas um lugar onde se ensine
às crianças a arte de ser produtivo. Se
os alunos são postos a fazer coisas sem
utilidades, a fazê-las para depois refazêlas, não podem sentir interesse pelo
ensino. E durante o curso fica
improdutivo; as escolas, a não ser por
caridade, não conseguem assegurar a
subsistência dos alunos.”

Por uma perspectiva abrangente, podemos dizer
que todas as instituições da sociedade capitalista: a
família, a escola, a igreja, a política, a economia
contribuem para a reprodução de um senso comum
cujos hábitos de ação e de pensamento reforçam a
inserção do homem na engrenagem do modo de
produção capitalista.
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Face ao examinado, a escola, através de suas
propostas educacionais, fortalece as dicotomias entre
trabalho manual e trabalho intelectual, brincar e
estudar, pensar e sentir, reduzindo o espaço escolar a
um espaço empobrecido pela hipertrofia da função
reprodutora em detrimento do caráter transformador
que deveria caracterizar a educação.
André Gorz chama atenção para a necessidade
de mudança na função social da escola, ressaltando
sua natureza de classe e sua cumplicidade no processo
de fragmentação gerado pelo modo de produção
capitalista:
A real natureza de classe da escola vem da
separação que ela introduz entre "cultura" e produção,
entre ciência e técnica, entre trabalho manual e
intelectual. “O capitalismo de hoje, de fato não recusa
o direito à escola; o que ele recusa é mudar a função
social da escola”.
ARTE NA ESCOLA LIBERTADORA E LIBERTÁRIA
Na escola libertadora e libertária seguem-se
propostas da pedagogia ativa, com ações
interdisciplinares em torno de um tema gerador. Os
conteúdos da arte popular, com conteúdo político, eram
forte presença nas escolas. A educação visava à
conscientização do povo, por uma educação
democrática e de qualidade e queria redimensionar o
trabalho escolar público de toda população.
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A escola Libertária propõe experiências de
autogestão nas instituições, a não-diretividade do
processo educativo e a autonomia vivenciada por
professores e alunos.
O que fica desta forma de concepção do ensino
em artes visuais é que, nas propostas Libertadora e
Libertária, a arte/educação abrange as produções
culturais marginais ou consideradas indignas da
arte/educação
e
propõe
uma
perspectiva
transdisciplinar na qual a compreensão cultural seja
impossível sem a sua contextualização.
É necessário que as artes visuais sejam
ensinadas através do pensamento de rede, onde o
aluno é ensinado vinculado ao seu cotidiano e a
produção
contemporânea.
As
pedagogias
Libertadora e Libertária direcionam a aventura, a
liberdade, a criatividade, a busca de situações novas, o
respeito a sujeitos encontrados no percurso.
Elas nos levam a uma arte embasada na auto
reflexão, na desconstrução e na construção, onde a
permanente mutabilidade de todos os sujeitos
envolvidos no processo educativo permite a
apropriação de diferentes conceitos que evoluem de
acordo com as experiências de cada um.
ESCOLA CRÍTICO SOCIAL DOS CONTEÚDOS
Nos fins da década de 70, as metas eram
conseguir uma escola pública competente e garantir
aos alunos acesso aos conteúdos fundamentais. A
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escola crítico-social dos conteúdos valida a experiência
do aluno com os conteúdos acumulados e em produção
para a participação social e o exercício da cidadania
consciente.
O papel do professor é de relevância na
experiência. A conscientização política ocorre na
prática ampla do cidadão. Ferraz e Fusari propõem um
ensino da arte orientado por um professor que tenha
domínio do saber sobre arte e do saber ser professor
de arte.
ARTE NA ESCOLA CONSTRUTIVISTA
Segundo a LDB. 9394/96, a Arte é componente
curricular obrigatório, definido nos PCNs de Arte, em
quatro linguagens: artes visuais, dança, música e
teatro.
Muitos professores passam a trabalhar o fazer
artístico do aluno à apreciação do aluno (dos próprios
trabalhos, dos colegas e dos de artistas) e a reflexão
sobre a arte como objeto sociocultural e histórico.
Os temas transversais (meio-ambiente, saúde,
pluralidade cultural, orientação sexual, ética, trabalho e
consumo) são trabalhados nos conteúdos de todas as
linguagens da arte e demais áreas de conhecimento
separada ou interdisciplinarmente. Antoni Zabala
propõe uma tipologia de conteúdos:
•

Fatos, conceitos, princípios aprendidos de
acordo com a interação e reconstrução de
sentidos.
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•

Procedimentos aprendidos pela execução e
pelo fazer são conjuntos de ação realizados
pelos aprendizes, o qual ganhará autonomia
progressiva.

•

Nas vivências cotidianas, nas relações
interpessoais e na escola, são aprendidos
normas, valores e atitudes.

FUNDAMENTOS ESTÉTICOS E ARTÍSTICOS DE
UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR EM ARTE
Inúmeras são as abordagens sobre o que seja
ensinar e aprender arte, mas poucas são as
metodologias que têm se preocupado com as
elaborações estéticas e artísticas dos alunos. Inclusive
na maioria das propostas não se considera o
envolvimento estético como uma parte do
conhecimento da arte integrado na cultura humana.
O professor de Arte precisa posicionar-se com
clareza sobre as dimensões estéticas e artísticas que
devem conectar-se na educação escolar dos
estudantes. O que vem a serem as concepções de
estético e artístico?
O estético em arte diz respeito, à compreensão
sensível-cognitiva do objeto artístico inserido em um
determinado tempo/espaço sociocultural. A experiência
estética pode ser mais ampla e não derivada da arte.
Ela pode dar-se frente aos fenômenos naturais e ao
meio ambiente. Há autores que defendem até o ponto
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de vista no qual a natureza é uma verdadeira obra de
arte.
A atitude estética por ser tão diversificada tornase tão importante por abranger tantos fatores culturais
e sociais na ação educativa em arte. A concepção do
artístico relaciona-se com o ato de criação da obra de
arte. A criação que é o fazer artístico resulta de ações
onde são construídas novas formas a partir da natureza
e da cultura. Resulta também da imaginação, que vêm
da emoção e cognição.
Não se pode esquecer que a obra de arte só se
completa a partir da compreensão do outro. O ensinoaprendizagem de arte deve abranger aspectos do
”fazer artístico” e também seguir pelos caminhos de
uma educação estética. Pois é a partir daí que irá
acontecer o fazer e o refletir. Sendo assim o aluno irá
pensar, quando está criando utilizando a arte educação
e a arteterapia.
Se não são privilegiados exteriormente um
tempo e um espaço para o aluno entrar em contato com
sua essência, é preciso que cada um de nós possa criar
e manter este espaço para si mesmo e, eventualmente,
para outros. Urge encontrar-se para sair da existência
comandada por padrões estabelecidos pelos outros
que, muitas vezes, nos acostumamos a pensar como
nossos.
É nesta viagem ao encontro do território do Si
mesmo que a arteterapia dá sua grande contribuição.
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É muito importante destacar que arteterapia não é a
simples utilização de técnicas expressivas no ambiente
escolar, ela é um processo do qual as imagens são o
guia e em que as técnicas são facilitadoras do
surgimento dos símbolos pessoais. Nas palavras de
Vinícius de Moraes, musicadas por Toquinho,
encontramos uma boa definição para essa viagem:
“Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que
virá; o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai
dar”.
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CURRÍCULO, ESCOLAS RURAIS E O ENSINO DA
CULTURA AFRO BRASILEIRA
Monnaliza Soares Barbosa Araujo

RESUMO
A pesquisa que será apresentada busca refletir sobre
o currículo e a escola rural, bem como, a escola rural
e o ensino da cultura afro brasileira. A metodologia do
trabalho se faz por meio bibliográfico, em que se
utilizou livros, artigos científicos e rede mundial de
computadores. Os conteúdos abordados levam em
consideração aspectos do currículo em relação às
escolas rurais, assim como, a escola rural e a
importância da temática étnico racial, como
valorização da cultura afro brasileira. Nota-se, os
embasamentos legais sobre o ensino nas escolas
rurais, determinando as metodologias, a organização
das escolas situadas no campo, o currículo, bem
como, questões envolvendo as peculiaridades do
calendário escolar. Dessa forma, verificou-se que o
currículo escolar das escolas do campo deve permitir
uma integração entre conhecimentos científicos e os
saberes populares, entre as experiências educativas
existentes
nas
escolas
com
as
práticas
socioeducativas vivenciadas pelo aluno e com isso, a
temática étnico-racial se faz imprescindível para
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Palavras-chave: Currículo; Escola Rural; Ensino.
ABSTRACT
The research that will be presented seeks to reflect on
the curriculum and the rural school, as well as, the
rural school and the teaching of Afro Brazilian culture.
The methodology of the work is done by means of
bibliography, in which books, scientific articles and the
world wide web were used. The contents covered take
into account aspects of the curriculum in relation to
rural schools, as well as the rural school and the
importance of racial ethnic themes, as an appreciation
of Afro-Brazilian culture. Note, the legal bases on
teaching in rural schools, determining the
methodologies, the organization of schools located in
the countryside, the curriculum, as well as, issues
involving the peculiarities of the school calendar.
Thus, it was found that the school curriculum of rural
schools should allow an integration between scientific
knowledge and popular knowledge, between the
educational experiences existing in schools with the
socio-educational practices experienced by the
student and with that, the ethnic-racial theme
becomes it is essential for the construction and
articulation of this curriculum in the valorization of Afro
Brazilian culture.
Keywords: Curriculum; Rural School; Teaching.
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INTRODUÇÃO
A educação voltada para o campo no âmbito
educacional considera a identidade, cultura e modo de
vida desse sujeito, assim, o currículo das escolas rurais
deve ser adequado a fim de valorizar e preservar a
cultura do campo.
A compreensão de campo vai além de uma
definição jurídica, configura um conceito político ao
considerar as particularidades dos sujeitos e não
apenas sua localização.
A estrutura curricular das escolas do campo é
diferente das escolas urbanas, uma vez que, ao se
elaborar o currículo escolar é necessário considerar
determinados aspectos que compreendam os alunos
como sujeitos concretos e históricos que produzem
saberes, conhecimentos e culturas no decorrer de suas
vivências.
O trabalho desenvolvido foi do tipo bibliográfico,
e a pesquisa foi realizada por meio de livros, artigos
científicos e rede mundial de computadores, tendo
como conteúdos desta pesquisa, currículo e escola
rural, bem como, escola rural e o ensino da cultura afrobrasileira.
Justifica-se a elaboração deste trabalho como
instrumento que possibilitará a entendimento e reflexão
do currículo, escola rural e a cultura afro-brasileira
como articuladores da prática com os saberes da
escola.
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Este trabalho contribuirá para compreensão a
respeito do currículo das escolas rurais, observando e
refletindo sobre a importância do ensino da cultura afrobrasileira como direito a uma educação significativa e
de qualidade com propostas pedagógicas voltadas às
realidades, superando os desafios do currículo e
respeitando
as
diferentes
metodologias
que
consideram os sujeitos com suas histórias e vivências
que contemple a educação na zona rural.
CURRÍCULO E ESCOLA RURAL
A denominação Escola Primária Rural foi
apresentada, pela primeira vez, nos anos de 1924 a
1928 e instituída pelo decreto n. 16.782A, de 13 de
janeiro de 1925, que estabelecia a participação da
União para a difusão do ensino primário, bem como
criava as bases sobre as quais a União subvencionaria
os Estados na difusão da escola primária rural:
Art. 25. Os acordos obedecerão a ás
seguintes bases: a) a União obriga-se a
pagar diretamente os vencimentos dos
professores primários, até o máximo de
2.400$ anuais, e os Estados a fornecerlhes casa para residência e escola,
assim como o necessário material
escolar; b) as escolas subvencionadas
serão de natureza rural. (Brasil, 1925, p.
27).

Observa-se avanços políticos educacionais e
culturais em relação a educação rural, o compromisso
em garantir o que a Constituição Federal, estabelece a
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todo cidadão, e as modificações que os sistemas de
ensino, deverão fazer para se adequar a realidade do
campo.
O campo brasileiro tem-se constituído como
espaço de lutas características, em sua maioria
provocadas pela história e gravíssima desigualdade de
direitos de suas populações: a falta de direito à terra,
ao trabalho, à moradia digna, à educação e saúde
pública de qualidade, dentre outros.
E ainda complementa:
É também território de contestações,
resistências
e
recuperações;
de
mobilização de sujeitos que formam-se
coletivamente, e vão reconstruindo
caminhos abrindo novas perceptivas a
cada luta: camponeses, indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, canavieiros,
sertanejos – moradores das sedes das
cidades ou das áreas rurais.

Para que aconteçam as adequações legais é
importante compreender o que é currículo, pois será
por meio deste instrumento, que ocorrerá às
organizações das práticas educativas dentro do espaço
escolar.
É sobretudo no campo da história das
instituições escolares que o impacto da
história cultural da sociedade é mais
complexo. Não somente porque a escola
se torna objeto de grande interesse para
ela, mas principalmente porque a massa
de estudos produzida sobre questões de
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produção, circulação e apropriação
culturais abre novas perspectivas e põe
novos problemas à investigação.
(NUNES
51).

e CARVALHO, 2005, p.

E no artigo 28, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, estabelece as seguintes normas
para a Educação Rural:
Na oferta da Educação Básica para a população
rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações
necessárias à sua adequação, às peculiaridades da
vida rural e de cada região, especialmente:
I
–
Conteúdos
Curriculares
e
metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos
na zona rural;
IIOrganização
escolar
própria,
incluindo a adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e das
condições climáticas;
III- Adequação à natureza do trabalho na
zona rural (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, Araújo afirma:
Em meio as mudanças ocorridas nos
diferentes séculos e governos, foram
implementados e reformulados leis
específicas para a educação, como no
caso da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96, que
conquista-se o reconhecimento da
diversidade
do campo
e suas
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singularidades,
seus
artigos
estabelecem as orientações para a
adequação da realidade contidos nos
artigos 23,26 e 28, que tratam tanto das
questões de organização escolar como
as pedagógicas

Ainda nesse sentido, Sá defende que os
currículos das escolas do campo repercutam, valorizem
e constituam-se a partir dos referenciais políticos e
culturais e dos processos formativos mais amplos de
que tomam parte os povos do campo em seus
contextos específicos (suas lutas, trabalho, tradições
culturais).
E ainda complementa que, isto é importante não
apenas
porque
pedagogicamente
o
ensino
contextualizado motiva e envolve mais as crianças,
mas porque a escola é um dos espaços sociais onde
identidades são formadas individuais e coletivas.
O intuito desse trabalho não é definir currículo,
mas compreendê-lo, com isso, de acordo com
Sacristán (2000, p. 15):
Quando definimos o currículo estamos
descrevendo a concretização da própria
escola e a forma particular de enfocá-los
num momento histórico e social
determinado, para um nível ou
modalidade de educação, numa trama
institucional.

Muitos autores procuram mostrar como as
formas de seleção, organização e distribuição do
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conhecimento escolar favorecem a opressão das
classes e grupos subordinados, vendo a currículo como
reprodutor das desigualdades sociais como refere
KLAUCK.
Entende-se que o currículo envolve todas as
atividades desenvolvidas na instituição escolar, de
modo que cada unidade é responsável pela sua
elaboração e execução, a fim de garantir que seus
componentes correspondam às necessidades daquela
determinada região em que está inserido.
Porém, sua importância não deve se restringir a
um simples documento, segundo Araújo:
”O Currículo não pode ser associado
apenas como um documento didático,
seu aspecto é bem maior e abrange uma
gama de caracteres dos âmbitos
educacional e social simultaneamente.”

Sendo que a escola, por si só, não produz as
mudanças necessárias, mas é através dela que
podemos instrumentalizar o ser humano para que este
exerça o seu papel na reconstituição de uma sociedade
que este exerça o seu papel na reconstituição de uma
sociedade verdadeiramente cidadã, uma sociedade
dos maiores, especialmente aqueles condenados à
miséria pelo capitalismo.
O desenvolvimento do sentido de pertencimento
valoriza o campo, as práticas culturais das
comunidades
camponesas
como
modo
de
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fortalecimento de um projeto de educação do campo,
tendo como valor fundamental o respeito à diversidade.
“O currículo escolar deve ser um veículo
de transformação, um instrumento
socializador, com qual o professor
proporciona juntamente com o aluno a
mediação
para
construção
de
conhecimento”. (SACRISTÁN, 2000, p.
25).

Deve-se
propor
um
ensino
inter
e
multidisciplinar, que termine com o parâmetro de
educação fragmentada e descontextualizada, voltada
ao modelo capitalista.
Diante do exposto, Sacristán (2000, p. 19) refere
que: O conteúdo é a condição lógica do ensino e o
currículo, é antes de mais nada a seleção cultural
estruturada sob chaves psicopedagógicas dessa
cultura, que se oferece como projeto para a instituição
escolar.
O movimento em defesa da Educação Popular
do Campo se fortalece a partir de fins da década 1990,
principalmente com a realização da 1º Conferência
Nacional por uma educação do campo em 1998, que
se tornou um marco para uma nova forma de pensar o
campo e a educação nesse espaço social.
“Esse movimento nasce a partir das
condições de “desumanização” no modo
de vida desse espaço, em que o homem
simples, minimizado e sem consciência
desta minimização, era (é) mais ‘coisa’
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que homem mesmo”. (FREIRE, 1999, p.
43)

O que é visto na afirmação de Araújo, quando
refere que:
O movimento da Educação Popular do
Campo reivindica que a formação geral
ocorra partindo das relações específicas
diversificadas presentes no espaço
rural. Que seus saberes não sejam
negados, nem seus “modos de vida”
sejam
visto
como
inferiores
e
retrógrados,
mas
que
sejam
devidamente respeitados, fortalecendo
a cultura popular e problematizando
seus aspectos desafiadores.

Um exemplo de uma matriz curricular
diversificada é a da escola do Município de Francisco
Beltrão, que possui a disciplina de Desenvolvimento
Rural Sustentável - DRS, integrando uma
especificidade ao público do campo, trabalhando sua
realidade em toda a estruturação Curricular (PARANÁ)
Segundo as Diretrizes Curriculares do Campo:
A educação rural deve abranger uma
diversidade sociocultural, englobar conteúdos que
favoreçam o desenvolvimento e a transformação da
comunidade em que está inserido, esses conteúdos
devem abranger:
•

a diversidade de produtos relativos à
agricultura e o uso de recursos naturais;
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•

a agroecologia e o uso das sementes
crioulas;

•

os trabalhadores assalariados rurais e
suas demandas por melhores condições
de trabalho;

•

a pesca ecologicamente sustentável;

•

o preparo do solo (PARANÁ)

Outro exemplo é a Escola Candinha Saraiva
localizada no Município de Arroio dos Ratos, que
segundo seu projeto político pedagógico sua linha
metodológica a ser trabalhada é fundamentada nas
diretrizes curriculares nacionais e nos parâmetros
curriculares nacionais.
Bem como para os teóricos Paulo Freire, Jean
Piaget e Lev Vygotsky, temas transversais subsidiados
pela proposta educacional dos PCNS, porém não há
nenhuma referência a trabalhar a vida no campo, suas
práticas e costumes.
Nas metas do Projeto Político Pedagógico, nada
consta sobre a valorização do meio rural ou do
conhecimento trazido de suas vivências. Por se tratar
de uma escola rural, a proposta curricular não atende
as especificadas dos alunos e da escola.
Conforme Romeiro afirma:
Apesar de várias escolas estarem
situadas em área rural de municípios
culturalmente rurais, infelizmente não
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tem base pedagógica voltada à vida do
campo, nem valoriza os costumes e
tradições que os alunos trazem consigo
de suas famílias e afazeres. Percebe-se
isto na leitura feita do PPP, que parece
uma cópia de Projetos de Escolas
urbanas, com algumas modificações.

A organização curricular da escola Municipal de
Ensino Fundamental Professora Candinha Saraiva, se
organiza da seguinte forma, conforme trecho retirado
do PPP da escola:
O desenvolvimento dos conteúdos se dará de
forma significativa através da interpretação dos
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. É
necessário que o aluno aprenda a conhecer sobre fazer
e saber conviver.
Conforme a LDB (Lei de Diretrizes e Bases nº
9394/96), os conteúdos curriculares da educação
básica deverão observar a “difusão de valores”
fundamentais ao interesse social, aos direitos e
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a
ordem democrática.
Portanto, para que se obtenha êxito na
elaboração do saber para esse indivíduo do campo, é
necessário, como afirma Sá:
A construção de currículos vivos e
contextualizados das escolas do campo,
que podem gerar práticas significativas
de forte potencial educativo em ambos
os sentidos: tanto para a formação
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identitária dos sujeitos do campo, como
para a aprendizagem escolar mais
estrita a quem tem direito.

Dessa forma, de acordo com Araújo, “não se
constrói currículo entre os muros da escola, sua
formação vem de todo o contexto social e real dos
envolvidos.”
Sendo assim, para que se obtenha a educação
formal contextualizada e focada ao povo do campo, é
necessária uma organização curricular envolvendo a
escola, políticas públicas, a sociedade, o professor e o
aluno, pois esses são os alicerces para uma base
curricular.
Ao se mencionar a educação rural percebemos
certo distanciamento de políticas públicas voltada para
o povo do campo, que de acordo com Araújo tem sua
cultura e identidade oculta no processo educativo.
No início, todas as escolas eram homogêneas
principalmente no aspecto curricular, que subsidiavam
uma educação fora do contexto histórico do local em
que estava inserida.
Ao analisarmos o Parecer 36/2001 sobre as
Diretrizes Operacionais da Educação Básica nas
Escolas do Campo, verifica-se que a concepção de
campo, vai além de um simples espaço.
Caracteriza-se por ser um
local de
oportunidades que dinamizam a ligação dos seres
humanos com o meio, produzindo recursos para sua
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Baptista (2003) confirma a importância do
trabalho do campo, pois o Brasil é considerado um país
de origem agrária, entretanto no aspecto educacional
torna-se um apêndice da educação urbana.
Relacionando ainda as Diretrizes Operacionais
para as Escolas do Campo, nota-se que em seu texto
é colocado que os estudantes situados nas zonas
rurais, devem ter uma vinculação às questões inerentes
a sua realidade, considerando os saberes e a memória
coletiva dessa sociedade específica.
Porém, no decorrer desse trabalho, foram
analisados dois modelos de escola a primeira que será
mencionada é a escola Candinha Saraiva, situada no
município de Arroio dos Ratos, tendo como base seu
projeto
político
pedagógico,
destaca-se
a
superficialidade em que é tratada a educação voltada
para o campo.
A organização curricular se faz pela integração
dos conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais, enfatizando o interesse social, direitos e
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a
ordem democrática. A lei estabelece que a instituição
escolar deva trabalhar de forma significativa e
contextualizada, porém, essa escola em pauta, situada
no meio rural não aborda em seus componentes
curriculares questões de vivencias desses indivíduos.
Monnaliza Soares Barbosa Araujo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

633

Essa unidade escolar segue o mesmo modelo
de educação urbana, como era visto anteriormente no
início do surgimento das escolas.
Retornando um pouco na história, as escolas
rurais eram denominadas como escolas isoladas, em
que de acordo com Gimenes, a educação oferecida era
para poucos e não havia diferenciação entre educação
do campo e da cidade.
Esse modelo educacional é presente atualmente
(ainda que em pequena escala), pois apesar de
algumas escolas estarem situadas em áreas rurais,
suas bases pedagógicas não estão voltadas para à
vida no campo.
E Romeiro confirma quando diz que a escola não
valoriza os costumes e tradições que os alunos trazem
consigo de suas famílias e seus afazeres.
A educação do campo deve ser marcada pela
influência de aspectos do mundo rural, aspectos esses
que precisam ser considerados ao se pretender ofertar
uma educação de qualidade.
Para que isso aconteça, Lima defende a ideia de
que o currículo das escolas do campo deve permitir
essa integração entre saberes científico e os saberes
populares, uma troca de experiências de práticas
educativas e vivência dos alunos.
O modelo educacional que se deseja ter é
aquele que os saberes não sejam negados, o modo de
vida valorizado. Araújo deixa bem claro quando
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especifica que esse modo de vida não seja visto como
inferior e retrógrado, mas respeitado e fortalecido pela
cultura popular.
Durante o decorrer da história, é visto que o
poder público só teve envolvimento com a educação
rural, a partir do momento em que houve o êxodo rural,
pois o campo não possuía nenhum atrativo, tanto em
termos econômicos como educacional que favorecesse
esse indivíduo a permanecer em seu local de origem.
Dessa forma, segundo Souza, muitos
camponeses se mudaram para as cidades em busca
de melhores condições financeiras.
Como resultado, o governo teve que agir,
tomando medidas que interrompessem essa expansão
do êxodo rural, implantou o Ruralismo pedagógico cujo
principal objetivo era a permanência, isto é, a fixação
do homem no campo.
Esse Ruralismo Pedagógico, ao observá-lo com
mais cautela, tinha uma proposta teórica muito
atraente, um trabalho com a identidade e cultura desse
indivíduo em seu meio, porém o que realmente era
vivenciado se contrapunha, pois a falta de investimento
por parte do governo, logo se tornou visível, com
instalações de baixa infraestrutura, recursos escassos,
e ainda a exigência que esse professor tivesse
formação específica, que era obtida apenas em uma
determinada instituição, eram empecilhos que
favoreceram o fracasso dessa proposta.
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A educação oferecida, de acordo com Romeiro,
tem o intuito de ser uma educação do campo e não no
campo, em que a primeira se relaciona por estar
vinculada com influências especificas do campo, sendo
uma educação contextualizada que valoriza a cultura e
tradição popular dessa comunidade.
Ao contrário, quando se faz uma educação no
campo, se faz a reprodução da realidade urbana.
Assim, ao analisar a proposta curricular de uma
escola localizada no município de Francisco Beltrão,
que e preocupa com a formação desse aluno,
garantindo seus direitos promulgados por lei, isto é,
possui disciplinas especificas como no caso o
desenvolvimento rural sustentável.
Seus conteúdos abrangem a diversidade de
produtos relativos à agricultura, agroecologia, questões
agrárias, pesca e o preparo do solo.
Em se tratando de currículo escolar, alguns
autores defendem a ideia de que ele é uma forma de
seleção, organização e distribuição do conhecimento,
logo um reprodutor das desigualdades sociais, como
refere Klauck.
Porém, quando se tem o respeito à diversidade,
a presença da história das pessoas como elementos na
elaboração do currículo escolar, como aborda Araújo, o
resultado no processo de ensino aprendizagem
conquista uma esfera com maior amplitude, ou seja,
possibilita o fortalecimento das práticas culturais, bem
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como a construção de um determinado projeto
formativo que conserva ou rompe certo modelo de
sociedade.
O significado de currículo vai além de um
simples documento, é um veículo de transformação,
como defende Sacristán (2000), torna-se um
instrumento socializador que proporciona a mediação
do conhecimento entre aluno e professor.
Houve diversos documentos que legalizavam o
ensino no meio rural, mas tratavam essa modalidade
de forma superficial como no caso os Anuários de
ensino do estado de São Paulo e os decretos, que
intitulavam determinadas normas que não condiziam
com a realidade, forçando muitas unidades escolares a
fecharem as portas, como afirma Ferreira.
Reivindicações, manifestações realizadas em
prol da educação no meio rural contribuíram para que
mudanças ocorressem, porém o grande marco foi a
Conferência Nacional Por Uma Educação Do Campo
em 1998, que busca a formação geral do sujeito, não
privando os saberes, modo de vida, fortalecendo a
cultura popular, de acordo com Araújo.
A educação como um direito público e subjetivo
de todo cidadão, e previsto em forma de lei no artigo
205 da Constituição de 1988, deve ser promovido pela
instituição escolar de maneira que o currículo não fique
apenas entre os muros da escola, mas que envolva
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todo o contexto social dos indivíduos que participam
desse processo educativo.
E conforme Sá defende, o currículo para que
possa gerar um forte potencial educativo, deve
abranger a formação identitária do sujeito do campo.
Portanto, o que se vem presenciando com o
decorrer da história, é que políticas públicas buscam
abranger uma diversidade sociocultural, englobar
conteúdos que favoreçam o desenvolvimento e a
transformação da comunidade em geral, como visto
nas Diretrizes Curriculares do Campo.
Sendo assim, para que todo esse processo
ocorra, é necessário o envolvimento da escola com a
comunidade, bem como o de políticas públicas com a
sociedade, e a preparação do professor, que é o
elemento fundamental no processo educativo desse
sujeito.
Portanto, o currículo escolar deve estar em
constante mudança, afinal a sociedade encontra-se o
tempo todo em transformação, o que requer que a
educação corresponda a essas modificações
adequando seu currículo a realidade de determinada
comunidade.
ESCOLA RURAL E O ENSINO DA CULTURA AFRO
BRASILEIRA
É sabido que a escola do campo é aquela
situada em área rural, conforme definida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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– IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que
atenda predominantemente a populações do campo e
que produzam suas condições materiais de existência
a partir do trabalho no meio rural.
A Educação do Campo no art.02, das Diretrizes
Operacionais para Educação do Campo (Resolução
CNE/CEB 1 de 3 de Abril de 2002) expõe que:
[...] A identidade da escola do campo é
definida pela sua vinculação às
questões inerentes à sua realidade,
ancorando-se na temporalidade e
saberes próprios dos estudantes, na
memória coletiva que sinaliza futuros, na
rede de ciência e tecnologia disponível
na sociedade e nos movimentos sociais
em defesa de projetos que associem as
soluções exigidas por essas questões à
qualidade social da vida coletiva no país.
(DIRETRIZES, 2002 Art. 2º, p. 01).

E de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB), Lei 9.394/96, a diversidade sociocultural na
educação brasileira é reconhecida e estabelecida:
Art. 28 – Na oferta da Educação Básica
para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações
necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada
região, especialmente:
I
–
conteúdos
curriculares
e
metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos
da zona rural;
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II – organização escolar própria,
incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às
condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho
na zona rural.

Nesse sentido, o documento explicita o direito à
educação nos territórios rurais, ratificando a concepção
de formação humana e o respeito à diversidade do
campo.
Ao considerar a atividade docente como
expressão do saber pedagógico e este
como, ao mesmo tempo, fundamento e
produto da atividade docente que
acontece no contexto escolar, numa
instituição social e historicamente
construída,
a
ação
docente
é
compreendida como uma prática social.
Prática que se constrói no cotidiano dos
sujeitos nela envolvidos e que, portanto,
nela se constituem como seres
humanos. (CALDEIRA e ZAIDAN, 2013,
p. 19).

Portanto, há a necessidade do Professor estar
preparado para trabalhar com a diversidade de
conteúdos e realidades distintas da zona rural,
articulando os a prática com os saberes da escola, bem
como, os recursos pedagógicos atender as
especificidades e apresentar conteúdos relacionados
aos conhecimentos da população do campo, para que
dessa maneira às especificidades das escolas do
campo sejam atendidas.
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O currículo das instituições de ensino escolares
representa o contexto social, econômico, político e
cultural das instituições, sendo de suma importância
abranger a temática étnico-racial, para que a igualdade
e o respeito às diferenças sejam valorizados e assim,
contribuindo para o processo de democratização do
espaço escolar, da ampliação do direito de todos à
educação, bem como, o reconhecimento de outras
matrizes de saberes da sociedade brasileira.
[...] É nesse contexto que se encontra a
demanda curricular de introdução
obrigatória do ensino de História da
África e das culturas afro-brasileiras nas
escolas da educação básica. Ela exige
mudança de práticas e descolonização
dos currículos da educação básica e
superior em relação à África e aos afrobrasileiros. Mudanças de representação
e de práticas. Exige questionamento dos
lugares de poder. Indaga a relação entre
direitos e privilégios arraigada em nossa
cultura política e educacional, em
nossas
escolas
e
na
própria
universidade. (GOMES, 2012, p. 100).

Vale ressaltar, que um currículo que contemple
a temática afro-brasileira é fundamental na superação
do racismo na escola, além de favorecer a promoção
da igualdade, da justiça e da democracia.
Por fim, é importante que a adequação do
conteúdo nas escolas rurais seja problematizada,
respeitando a realidade do seu entorno, a diversidade
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local e, além disso, valorizando e inserindo a história da
população negra dentro de um contexto formativo da
identidade, para que haja articulação com todos os
campos das ciências humanas propiciando aos
estudantes uma visão das diferenças, bem como, o
reconhecimento da diversidade e peculiaridades
existentes nas comunidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estrutura curricular das escolas do campo se
diferia das escolas urbanas, assim, a escola do
município de Francisco Beltrão nos demonstra uma
abordagem de uma matriz curricular diversificada, isto
é, disciplinas que abordam a realidade e o cotidiano
desse sujeito, reafirmando sua identidade, o que
garante o interesse em permanecer em seu local de
origem.
Nas escolas rurais de acordo com a LDB o
sistema de ensino deve ser adequado às
peculiaridades da vida rural, assegurando conteúdos e
metodologias adaptados aos interesses da população
do campo, mesmo que em muitos casos torna-se uma
realidade distante, pois, faltam recursos financeiros,
pedagógicos, professores especializados e transporte
público de qualidade para garantir a frequência dos
estudantes nessas áreas.
São muitos os desafios para garantir uma
educação de qualidade nas zonas rurais e um currículo
que contemple as peculiaridades dessas áreas se faz
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necessário para que ocorram importantes avanços na
educação.
A
temática
étnico-racial
também
é
imprescindível ser discutida nas escolas rurais para
que práticas pedagógicas sejam articuladas com o
objetivo de possibilitar uma educação plena, igualitária,
sem preconceitos, a fim de que a cultura afro-brasileira
seja valorizada e contribua para a construção de um
currículo significativo, inserido na realidade vivenciada
pelos sujeitos do campo.
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APRESENTAÇÃO PRÁTICA DE INSPEÇÃO NA
PONTE DA VILA GUILHERME
Murilo Tanajura Freire

Neste trabalho serão apresentados os
resultados obtidos através da inspeção realizada,
como: Localização, descrição geral da ponte,
descrição do vão inspecionado, anomalias
encontradas no vão inspecionado, levantamento
quantitativo das anomalias encontradas e respectivos
diagnósticos.
Localização
A Ponte da Vila Guilherme está localizada no
Município de São Paulo/SP na Av. Marginal Tietê, na
altura do KM 015+500, fazendo a transposição sobre
o Rio Tietê e realizando a ligação entre o bairro Pari
(Sul) e Vila Guilherme (Norte).
Descrição geral da ponte
Para descrição geral da ponte, utilizamos como
base a NBR 9452 (ABNT, 2016) e o Manual de
inspeção de pontes rodoviárias (DNIT, 2004).
A ponte se apresenta de forma transversal ao
Rio Tietê e a Av. Marginal Tietê, com uma extensão
de 219,00m de comprimento e 20,00m de largura,
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contendo 02 (duas) faixas de rolamento para cada
sentido da ponte, Pari (Sul) e Vila Guilherme (Norte),
ciclovia no centro do tabuleiro com guarda-corpos
metálicos e passagens de pedestres nas laterais da
ponte, ambas com presença de guarda corpos
metálicos, além de possuir 03 (três) alças, sendo a
alça 01 para acessar a Av. Marginal Tietê sentido
Rod. Ayrton Senna (Leste), alça 02 para acesso a
ponte sentido Pari (Sul) e alça 03 para acessar a Av.
Marginal Tietê sentido Rod. Castelo Branco (Oeste).
– Croqui geral superior da ponte

Vista geral superior da ponte
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A Ponte possui 09 (nove) vãos, sendo a
superestrutura da ponte constituída por vigas
longarinas de perfil “i” e vigas transversinas
incorporadas a laje do tabuleiro, apoiadas em
mesoestrutura composta de pilares do tipo parede. A
infraestrutura é composta de tubulões, porém foi
possível visualiza-la apenas sob o pilar parede 04,
que está localizado no vão sobre o rio; não foi
possível visualizar os demais elementos da
infraestrutura, pois se encontram aterrados.
Vista geral da ponte/Vista da infraestrutura

Descrição do vão inspecionado
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A inspeção foi realizada apenas no vão 09
(nove), que compreende a pista local da Av. Marginal
Tietê, sentido Rod. Castelo Branco (oeste).
Vista sentido oeste/Vista sentido leste

A superestrutura da ponte, neste vão, é
constituída por 09 (nove) vigas longarinas de perfil “i”
e 05 (cinco) vigas transversinas incorporadas a laje
do tabuleiro.
Vista inferior da superestrutura

A mesoestrutura da ponte, neste vão, é
compreendida por 01 (um) pilar parede ao sul e 01
(uma) parede de encontro ao norte.
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Vista do pilar parede/Vista da Parede de encontro

A Infraestrutura da ponte, neste vão, não se
encontra aparente.
O encontro está localizado na extremidade
norte do vão e é responsável pela ligação entre a
ponte e as vias de acesso, sendo composto por
cortinas incorporadas a laje do tabuleiro, laje de
aproximação, muros de ala e taludes.
Lateral oeste do encontro/Lateral leste do encontro

Juntas de dilatação
Neste vão existem 02 (duas) juntas de
dilatação, sendo a Junta 01 (um) localizada sobre o
pilar parede ao sul e a Junta 02 (dois) no acesso a
ponte, sobre a parede de encontro ao norte.
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Pista sob a OAE (Av. Marginal Tietê sentido Rod.
Castelo Branco)
Neste vão, a Av. dispõe de 04 (quatro) faixas
de rolamento com 3,30m de largura cada, faixa de
refúgio em ambas as extremidades com 1,00m de
largura cada, barreiras rígidas do lado esquerdo (sul)
para proteção do pilar parede e passagem de
pedestres do lado direito (norte).
Pista sobre a OAE (Ponte da Vila Guilherme)
Neste vão, a ponte apresenta 02 (duas) faixas
de rolamento para cada sentido, Pari (Sul) e Vila
Guilherme (Norte), ciclovia central com guardacorpos metálicos dividindo as pistas e passagens de
pedestres nas laterais da ponte, ambas com presença
de guarda-corpos metálicos.
Pavimento
A pista sobre a OAE é composta por pavimento
flexível do tipo CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a
Quente).
Passagens de pedestres
Sob a OAE, existe passagem de pedestres do
lado direito (norte).
Sobre a OAE, existem passagens de pedestres
do lado direito (leste) e lado esquerdo (oeste), ambas
com presença de guarda-corpos metálicos.
Ciclovia
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Sobre a OAE, existe uma ciclovia no centro do
tabuleiro, dividindo as pistas; A ciclovia possui 02
(duas) faixas, sendo 01 (uma) para cada sentido da
ponte, Pari (Sul) e Vila Guilherme (Norte); para
proteção ao ciclista, existem guarda-corpos metálicos
em ambos os lados.
Sinalizações
A sinalização horizontal da ponte é realizada
através de faixas pintadas sobre o pavimento; A
sinalização vertical é realizada através de placas
indicativas nos acessos e saídas da ponte.
Drenagem
A drenagem da pista sobre a OAE é realizada
através de bocas de lobo, localizadas nas laterais de
ambas as pistas (sentido Pari e Sentido Vila
Guilherme).
Vista da boca de lobo

Gabaritos
Para verificação da funcionalidade da OAE,
foram medidos os gabaritos vertical e horizontal da
ponte por meio de uma trena laser, sendo:
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Gabarito vertical medindo 4,60m, estando de
acordo com a placa indicativa de gabarito fixada na
face leste da viga longarina 09; Gabarito horizontal
medindo 18,60m.
Croquis
Abaixo estão os croquis para caracterização da
OAE no vão inspecionado.
Os valores das medidas apresentadas abaixo
são valores estimados e/ou adaptados, pois não foi
possível realizar a aferição precisa de tais medidas.
A identificação e a contagem dos elementos
foram realizadas de acordo com a NBR 9452 (ABNT,
2016).
Vista longitudinal, sentido Rod. Castelo Branco (oeste)

,

Podemos observar a pista local da Av.
Marginal Tietê, composta de 04 (quatro) faixas de
rolamento sentido Rod. Castelo Branco, barreira
rígida do lado esquerdo, passagem de pedestres do
lado direito e guarda-corpo metálico na parte superior;

Murilo Tanajura Freire

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

654

Quanto aos elementos estruturais, podemos
observar a face leste da viga longarina, vigas
transversinas, laje do tabuleiro, pilar parede, parede
de encontro e muro de ala.
Vista transversal, sentido norte

Podemos observar as pistas que compõe a
travessia da ponte, sentido Pari (Sul) e Sentido Vila
Guilherme (Norte), passagem de pedestres em
ambas as laterais com guarda-corpos metálicos e
ciclovia central dividindo as pistas, também com
guarda-corpos metálicos para proteção ao ciclista.
Quanto aos elementos estruturais, podemos
observar as vigas longarinas de perfil “i” e viga
transversina que está localizada sobre a parede de
encontro.
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Vista transversal, sentido s

Podemos observar as pistas que compõe a
travessia da ponte, sentido Pari (Sul) e Sentido Vila
Guilherme (Norte), passagem de pedestres em
ambas as laterais com guarda-corpos metálicos e
ciclovia central dividindo as pistas, também com
guarda-corpos metálicos para proteção ao ciclista.
Quanto aos elementos estruturais, podemos
observar as vigas longarinas de perfil “i” e viga
transversina que está localizada sobre o pilar parede.
Planta geral do tabuleiro
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Podemos observar a planta geral do tabuleiro,
composto por 09 (nove) vigas longarinas, 05 (cinco)
transversinas, além do pilar parede à esquerda e a
parede de encontro à direita.
Vista superior da pista

Vemos a parte superior da OAE, podendo
observar a pista sentido Pari (Sul) e Vila Guilherme
(Norte), passagem de pedestres nas laterais e
ciclovia no centro do tabuleiro dividindo as pistas;
podemos observar também as 02 (duas) juntas de
dilatação existentes sobre o vão inspecionado, sendo
a junta de dilatação 01 sobre o pilar parede e a junta
de dilatação 02 sobre a parede de encontro, no
acesso norte da ponte.
Anomalias encontradas no vão inspecionado
Após a realização da inspeção no vão, foram
encontradas algumas anomalias e a seguir está a
apresentação fotográfica com croquis para
mapeamento das mesmas.
Murilo Tanajura Freire

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

657

Armaduras expostas
As vigas longarinas e transversinas da OAE,
no vão inspecionado, apresentam diversos pontos
com armaduras expostas.
Tal anomalia foi encontrada nas vigas
longarinas 01, 02, 03, 04, 09 e na viga transversina
05.
Viga longarina 01/Viga longarina 03

Viga Longarina 04/Viga Longarina 09

Viga Transversina 05
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Mapeamento de armaduras expostas

Mapeamento de armaduras expostas
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Concreto deteriorado devido a impacto de
veículos (sem armaduras expostas)
As vigas longarinas 03, 04, 05, 06, 08 e viga
transversina 03 apresentam concreto deteriorado
(sem armadura exposta).
Viga longarina 03/Viga longarina 06

Mapeamento de concreto deteriorado devido impacto
de veículo (sem armaduras expostas)
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Concreto segregado
A Viga longarina 08 na face leste, e as vigas
transversinas 03 e 05, na face inferior, apresentam
concreto segregado.
Viga longarina 08
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Mapeamento de concreto segregado

Infiltração
O pilar parede e a parede de encontro
apresentam manchas de infiltração que escorrem por
suas superfícies, inclusive foi possível observar a
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presença de vegetação na parte superior destes
elementos.
Pilar parede – Pilar parede

Parede de encontro – Parede de encontro

Mapeamento de infiltrações
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Fissuras
O Pilar parede apresenta algumas fissuras em
sua face norte, próximo a extremidade oeste, e é
possível observar que essas fissuras se encontram
úmidas.
Pilar parede – Aproximação do pilar parede
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Mapeamento de fissuras

O pavimento da pista sobre a ponte também
apresenta fissuras por toda extensão do vão
inspecionado, no trecho entre as juntas de dilatação.
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Pavimento sobre a ponte com Fissuras

Juntas de dilatação encobertas e não estanques
As juntas de dilatação se encontram
encobertas por pavimento flexível, impedindo seu
perfeito funcionamento e causando fissuras e
deterioração do pavimento asfáltico.
É possível observar também que se encontram
não estanques, pois causam infiltração no pilar
parede e na parede de encontro, sendo que esses
elementos estão posicionados precisamente abaixo
das juntas.
Junta de dilatação 01 (sul) Junta de dilatação 01
(norte)
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Junta de dilatação 02 (sul) – Junta de dilatação 02
(norte)

Desnível nos acessos
Foi possível observar um desnível no acesso a
ponte pela pista sentido Pari (Sul) e na saída da ponte
pela pista sentido Vila Guilherme (Norte), no encontro
entre as estruturas dos acessos e da ponte. No
acesso sentido Pari (Sul) o desnível foi medido com
trena comum e apresentou aproximadamente 4cm e
vale ressaltar que ao passar com o veículo, sentimos
um grande impacto.
Acesso sentido Pari (sul) – Aproximação do acesso
(sul)
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Aferição do desnível – Saída sentido norte

Problemas na iluminação
Na pista sob a ponte (Av. Marginal Tietê),
existem 10 (dez) pontos que compõem o sistema de
iluminação, porém apenas 01 (um) se encontra
operante.
Sistema de iluminação – Sistema de iluminação
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anomalias

Abaixo estão as tabelas com o levantamento
quantitativo para cada anomalia, junto com sua
localização.
Levantamento quantitativo de armaduras expostas

ARMADURAS EXPOSTAS

ELEMENTO FACE

LARGURA ALTURA ÁREA PERÍMETRO
(m)
(m)
(m²) (m)

Viga Longarina
Inferior 1,50
01

0,50

0,75

4,00

Viga Longarina
Inferior 0,40
01

0,40

0,16

1,60

Viga Longarina
Inferior 2,00
01

0,40

0,80

4,80
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Viga Longarina
Inferior 3,00
01

0,40

1,20

6,80

Viga Longarina
Inferior 0,40
02

0,40

0,16

1,60

Viga Longarina
Inferior 4,00
02

0,40

1,60

8,80

Viga Longarina
Inferior 1,50
03

0,50

0,75

4,00

Viga Longarina
Inferior 0,40
03

0,40

0,16

1,60

Viga Longarina
Oeste 1,50
03

0,50

0,75

4,00

Viga Longarina
Inferior 1,20
04

0,50

0,60

3,40

Viga Longarina
Inferior 1,20
09

0,50

0,60

3,40

Viga
Sul
Transversina
05

0,40

0,16

1,60

7,69

45,60

0,40

Fonte: AUTORES, (2019)
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Levantamento quantitativo de concreto deteriorado devido
impacto de veículos (sem armaduras expostas)

CONCRETO DETERIORADO DEVIDO IMPACTO DE VEÍCULOS
(SEM ARMADURAS EXPOSTAS)
ELEMENTO FACE

LARGURA ALTURA ÁREA PERÍMETRO
(m)
(m)
(m²) (m)

Viga Longarina
Inferior 2,00
03

1,00

2,00

6,00

Viga Longarina
Inferior 1,50
04

1,00

1,50

5,00

Viga Longarina
Inferior 0,20
05

0,40

0,08

1,20

Viga Longarina
Inferior 0,20
05

0,40

0,08

1,20

Viga Longarina
Inferior 0,50
06

0,40

0,20

1,80

Viga Longarina
Inferior 0,50
08

0,40

0,20

1,80

Viga
Inferior 0,20
Transversina
03

0,20

0,04

0,80
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17,80

Fonte: AUTORES, (2019)
Levantamento quantitativo de concreto segregado

CONCRETO SEGREGADO

ELEMENTO FACE
Viga Longarina
Leste
08

LARGURA ALTURA ÁREA PERÍMETRO
(m)
(m)
(m²) (m)
1,50

0,50

2,00

4,00

Viga
Inferior 0,30
Transversina
03

0,30

0,60

1,20

Viga
Inferior 0,30
Transversina
05

0,30

0,60

1,20

3,20

6,40

Fonte: AUTORES, (2019)
Levantamento quantitativo de Infiltração

INFILTRAÇÃO
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LARGURA ALTURA ÁREA PERÍMETRO
(m)
(m)
(m²)
(m)

Parede
Encontro

de
Sul

0,50

2,50

1,25

6,00

Parede
Encontro

de
Sul

1,15

4,60

5,29

11,50

Parede
Encontro

de
Sul

0,30

4,60

1,38

9,80

Parede
Encontro

de
Sul

6,20

4,60

28,52 21,60

5,20

101,92 49,60

Pilar Parede Norte 19,60

138,36 98,50
Fonte: AUTORES, (2019)
Levantamento quantitativo de Fissuras

FISSURAS

ELEMENTO FACE

LARGURA ALTURA ÁREA PERÍMETRO
(m)
(m)
(m²) (m)

Pilar Parede Norte 1,40

2,10

2,94

7,00
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7,00

Fonte: AUTORES, (2019)
Levantamento quantitativo de Trincas em malha tipo
“Couro de Jacaré”

TRINCAS EM MALHA TIPO "COURO DE JACARÉ"

ELEMENTO SENTIDO

LARGURA ALTURA ÁREA PERÍMETRO
(m)
(m)
(m²)
(m)

Pista

Sul

5,30

19,60

103,88 49,80

Pista

Norte

5,30

19,60

103,88 49,80
207,76 99,60

Fonte: AUTORES, (2019)

Diagnóstico das anomalias encontradas
Armaduras expostas
As armaduras expostas encontradas no vão
inspecionado tem como possível causa os impactos
de veículos, pois a face inferior das vigas longarinas
apresentam diversos sinais de contato, que segundo
Souza e Ripper (1998), são causas mecânicas de
deterioração que além de diminuir a resistência da
estrutura, facilitam a entrada de agentes agressivos
danificadores, porém observamos pontos que se
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encontram fora do alcance de veículos e contra o
sentido de fluxo do trânsito, desta forma, tal anomalia
tem sua possível causa a corrosão das armaduras,
pois de acordo com Helene (1986), a corrosão é a
transformação de um material, geralmente metálico,
por ação química ou eletroquímica, tal fenômeno de
natureza expansiva gera tensões no concreto,
causando
fissuração
e
posteriormente
o
destacamento do cobrimento do material.
Concreto deteriorado devido impacto de veículos
(sem armaduras expostas)
Os pontos com concreto deteriorado (sem
armadura exposta) encontrados no vão inspecionado
tem como sua possível causa, conforme citado acima,
o impacto de veículos e/ou a corrosão das armaduras
que resultam no destacamento do concreto.
Concreto segregado
A segregação do concreto pode ter diversas
origens, tais como: Baixa trabalhabilidade do concreto
devido ao baixo fator água/cimento, alta densidade de
armaduras ou agregado de grande diâmetro e
insuficiência
no
transporte,
lançamento
e
adensamento do concreto, pois de acordo com
Santos (2014), a segregação do concreto ocorre
devido ao não envolvimento dos agregados pela
pasta de cimento e a falta de homogeneidade dos
componentes da mistura.
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A segregação pode ser entendida também
como “ninho de concretagem” que de acordo com
Santos (2014) “[...] são vazios deixados na massa de
concreto, devido à dificuldade de penetração do
mesmo nas formas durante o processo de
lançamento e adensamento”.
Infiltrações
Foi possível observar que as infiltrações existentes no
vão inspecionado, se encontram no pilar parede e na
parede de encontro e que esses elementos estão
posicionados sob as juntas de dilatação, junta 01
(pilar parede) e junta 02 (parede de encontro),
portanto entende-se que as infiltrações são
provenientes de um defeito ou até a não
estanqueidade das juntas de dilatação.
Posicionamento da junta de dilatação

Fissuras
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As fissuras encontradas no pilar parede, tem
sua possível causa a reação álcali-agregado, que de
acordo com Santos (2014) “[...] cria expansões
causando fissuras nas estruturas de concreto. Isto se
deve a reação química que acontece entre os álcalis
do cimento ou agregados com sílica de certos
agregados reativos”.
Os fatores que contribuem para esta reação é
a presença de sílica reativa nos agregados, um teor
elevado de álcalis e existência de um ambiente
úmido. O concreto sob reação álcali-agregados exibe
em sua superfície, um mapa de fissuras.
As fissuras encontradas no pavimento, de
acordo com a CNT (Confederação Nacional do
Transporte), são Trincas em malha tipo “Couro de
Jacaré”, que são denominadas como: Conjunto de
trincas interligadas com direções aleatórias, tendo
grande semelhança com o couro do jacaré, e tem
como principais causas o colapso do revestimento
asfáltico devido à repetição das ações do tráfego, má
qualidade da estrutura ou de uma das camadas do
pavimento; baixa capacidade de suporte do solo ou
fim da vida do pavimento.
Juntas de dilatação encobertas
As juntas de dilatação se encontram
encobertas por conta do lançamento do revestimento
asfáltico sobre as mesmas, impedindo sua livre
movimentação.
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Desnível nos acessos
O desnível no acesso a ponte, sentido Pari
(sul) e na saída sentido Vila Guilherme (norte) tem
sua possível causa, uma movimentação da estrutura
de encontro.

Na figura acima, podemos observar uma
abertura entre a parede de encontro e o muro de ala,
sendo que essa abertura na parte inferior apresenta
1cm e na parte superior, 4cm.
Aproximação da abertura/Detalhe da abertura

Problemas na iluminação
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Os problemas na iluminação se dão por conta
de lâmpadas queimadas e existem pontos em que os
cabos de energia se encontram rompidos.
DISCUSSÕES
Conforme abordado no capítulo 2, as pontes e
viadutos de São Paulo sofrem com a falta de
manutenção e com presença de problemas. Isso foi
comprovado no capítulo 3, que apresentou uma
inspeção amadora feita por equipe não especializada,
onde foi possível identificar diversas anomalias em 01
(um) vão da ponte da Vila Guilherme-SP.
TABELA GERAL DE ANOMALIAS
ANOMALIA

Nº
DE
ÁREA PERÍMETRO
OCORRÊNCIAS (m²)
(m)

Armaduras Expostas 12

7,69

45,60

Concreto Deteriorado
devido a impacto de
veículos
7

4,10

17,80

Concreto Segregado 3

3,20

6,40

Infiltração

138,36 98,50

(sem
expostas)

armaduras

5
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Fissuras

1

Trincas em Malha tipo
2
"Couro de Jacaré"

2,94

679

7,00

207,76 99,60

Tabela geral de anomalias/Fonte: AUTORES, (2019)

Foi possível observar as armaduras expostas
como um problema que aparece o maior número de
vezes, a infiltração sendo a anomalia com a segunda
maior área (m²) de incidência e que a causa dessas
infiltrações é a deterioração das juntas de dilatação e
as trincas em malha tipo “couro de jacaré” com a
maior área de incidência, pois está presente em toda
extensão do vão inspecionado, nas duas pistas
(sentido Pari e sentido Vila Guilherme), conforme
tabela 07 que mostra um resumo das anomalias
encontradas com destaque em amarelo para as
anomalias citadas acima.
Se uma inspeção realizada por um grupo não
especializado,
de
forma
superficial,
sem
equipamentos e sem acesso a todas as áreas do vão
conseguiram identificar diversas anomalias na ponte
da Vila Guilherme-SP, uma inspeção realizada por
equipe especializada, com treinamento, com
autorização para interromper o tráfego e assim
conseguir melhor acesso aos elementos estruturais,
com equipamentos para realização de ensaios,
poderia muito bem identificar um número maior de
anomalias e até, por exemplo, diagnosticar a causa
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das fissuras no pilar parede como reação álcaliagregado ou não, pois, se for constatada a reação
álcali-agregado, possivelmente esse pilar poderá ser
submetido a uma investigação profunda e até
elaboração de um projeto de manutenção.
As anomalias citadas acima (armaduras
expostas e infiltração) provavelmente são problemas
que podem evoluir e assim comprometer ainda mais
a estrutura. Isso pode ser evitado com a realização de
manutenção corretiva nas áreas deterioradas e
manutenção preventiva para conservação das áreas
que não apresentam anomalias.
CONCLUSÕES
Considerando a revisão bibliográfica e a
inspeção realizada para o desenvolvimento deste
trabalho, cujo objetivo era apresentar as anomalias
existentes na ponte da Vila Guilherme-SP e possíveis
causas, podemos chegar as seguintes conclusões:
Os acidentes em pontes e viadutos do estado
de São Paulo são frequentes e que essas estruturas
necessitam de acompanhamento, inspeções e
manutenções para conservação e prevenir tais
acidentes.
Com a inspeção realizada na ponte da Vila
Guilherme, podemos concluir que o vão inspecionado
apresenta problemas que podem evoluir e necessita
de inspeções profissionais para ter melhor acesso
aos elementos estruturais, realização de ensaios e
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assim encontrar mais anomalias e um diagnóstico
mais preciso, necessita de manutenção corretiva para
conter as infiltrações provenientes da deficiência das
juntas de dilatação, para reparo nos locais onde
houve impacto de veículos e correções de outras
anomalias como os problemas no sistema de
iluminação, desnível nos acessos e manutenção
preventiva para conservação da estrutura.
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A FAMÍLIA E A EDUCAÇÃO DOS FILHOS
Natália Ribeiro

Atualmente a discussão entre a relação entre a
família e os filhos é um assunto que infelizmente
tornou-se corriqueiro no meio social e acadêmico. O
que era um modelo, um padrão de família como o de
antigamente, hoje já não existe mais, pois houveram
expressivas mudanças na concepção do que vem a ser
família, no que abrange novos tipos de casamento,
novos relacionamentos e separações, novos tipos de
família, algumas vezes famílias secundárias formadas
dentro da família principal e obviamente esta mudança
vem refletir diretamente na relação pai, filho e escola.
Em sua maioria, por causa dessas novas
concepções familiares, quem sente as consequências
das mudanças são as crianças. Algumas até
conseguem compreender a situação, mas em outras a
sensação de abandono, de insegurança, de confusão
se torna presente em suas vidas e exatamente por
serem crianças, não sabem como resolver esses
problemas, refletindo isso diretamente na escola ou em
contato com outras pessoas na hora da socialização.
De acordo com Ackerman (1986):
O momento histórico em que nos
encontramos,
tem
alterado
a
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configuração da vida familiar e tem
abalado os padrões estabelecidos de
Indivíduo, Família e Sociedade. Seres
humanos e relações humanas foram
lançados em um estado de turbulência,
enquanto a máquina cresce muito, à
frente da sabedoria do homem sobre si
mesmo. A redução do espaço e a
intimidade forçada entre as pessoas
vivendo em culturas em conflito exigem
um novo entendimento, uma nova visão
das relações do homem com o homem e
do homem com a sociedade.

Parafraseando o autor, pode-se dizer que ele já
estava sendo reacionário em relação ao ano de estudo
em que ele começou a observar os conflitos familiares,
pois nesta época ainda não tinha tanta porcentagem de
casais que se divorciam, nem aumento de casos de
gravidez na adolescência, onde o bebê integra a família
como se fosse um novo filho e não com a visão de ser
apenas um neto, nem novos tipos de relacionamento
com adoção aprovada legalmente em caso de casais
homoafetivos como existe atualmente.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) fez uma pesquisa, onde 47% dos lares
brasileiros ou o pai ou a mãe está ausente, dessa
forma, se pensarmos na família brasileira como número
e não como porcentagem, muitas famílias não
correspondem mais ao antigo modelo de ter em casa,
pai, mãe e filhos.
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Para tanto a modernidade, o avanço da
sociedade, trouxe a redução do tempo familiar, o
mercado de trabalho exige cada vez mais dos
funcionários, somado com a necessidade de os
responsáveis estarem cada vez mais engajados com
estudos e preparação para se profissionalizar melhor,
que o núcleo familiar acaba ficando de lado. Pois
quando os pais chegam em casa depois de um dia
extremamente maçante, a última coisa que os mesmos
vão querer fazer é brincar com seus filhos, obviamente
que existem exceções, mas em sua maioria, nem
sequer saber como está sendo o rendimento do filho na
escola, eles não sabem. Muitas vezes passando essa
responsabilidade para outro membro da família como
irmãos mais velhos, tios, avós, até vizinhos.
Então hoje é possível dizer que cada família
possui uma característica única, e como afirmam vários
autores, a família de hoje nada mais é do que um
agrupamento humano em constante evolução,
constituído com o intuito básico de dispor a
subsistência de seus integrantes e protegê-los.
Para tanto, os sentimentos básicos do seio da
família que gerações conheceram e vivenciaram
também mudaram, em muitos casos o amor materno e
paterno se esfriou, quando há muitos casos de conflitos
familiares, os sentimentos como ódio, ciúmes, inveja
estão presentes, causando brigas constantes,
afastando a sensação de paz habilitada dentro de um
lar. Obviamente não se pode generalizar, pois existem
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casos em que dentro da moradia, estão presentes,
pais, avós, tios e tias, primos, netos, sobrinhos e todos
conseguem viver em constante harmonia, assim como
há casos de relações homoafetivas em que as crianças
adotadas ou que já eram filhos de um dos parceiros de
um relacionamento passado viverem felizes e amados
e muita das vezes numa situação até melhor do que a
antiga. Mas estamos falando de probabilidade, de
possibilidades reais, de estudos realizados, de notícias
que vemos quase que diariamente nos jornais. Casos
onde padrastos abusam sexualmente de seus
enteados, tios que vivem na mesma casa pedófilos,
mães que sofrem violência doméstica na frente dos
filhos, filhos e mães que sofrem com vícios do pai e vice
versa.
Desta
forma,
falando
novamente
de
possibilidades e probabilidades, é notório que crianças
que sofrem esses conflitos em casa, tem problemas na
escola, há um fracasso escolar intermitente no que
tange a omissão da família em sua vida.
Pois crianças que sofrem com problemas de
omissão familiar, violência familiar, esboçam suas
dificuldades e medos. Marcando assim a trajetória do
crescimento desta criança e da formação de seu
caráter.
De acordo com Tedesco (2002),
Essa erosão do apoio familiar não se
expressa só na falta de tempo para
ajudar as crianças nos trabalhos
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escolares ou para acompanhar sua
trajetória escolar. Num sentido mais
geral e mais profundo, produziu-se uma
nova dissolução entre família e escola,
pela qual as crianças chegam à escola
com
um
núcleo
básico
de
desenvolvimento da personalidade
caracterizado seja pela debilidade dos
quadros de os quais se preparou.

Partindo para outro prisma do tema, o autor vem
nos falar que a omissão familiar não tange somente a
parte de que os pais não ajudam os filhos em seus
deveres escolares, levar ou buscar na escola, trata-se
de algo muito mais profundo do que isso, a omissão
leva a criança a ter um fracasso escolar, mas a omissão
familiar é a ausência de amor, paciência, é a falta de
tempo para criar seus filho, mostrar a ele os
ensinamentos do bem, de dar espaço para essa
criança se desenvolver, entre outros.
Quando uma criança convive com uma
desestrutura familiar, ela se deixa levar pelo impulso
em direção da irresponsabilidade ou inconsequência,
gerando assim ações inadequadas e insensatas que
irão desorganizar e prejudicar a formação do seu
caráter e da sua personalidade. Gerando assim,
crianças/educandos, desmotivados, indisciplinados e
com baixa autoestima.
Essa situação vem a gerar sentimentos
conflitantes, tanto com os pais, como com os filhos.
Geralmente o sentimento mais comum visto é o de
Natália Ribeiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

690

culpa, pois a culpa impede que uma das partes que
vem a sentir consciência pesada, culpa, ou dó acaba
por não colocando limites em seus filhos, fazendo todas
as suas vontades e criando assim uma criança
mimada, que quando sofrer uma situação negativa em
sua vida, pode sofrer um choque tão intenso, entrando
numa depressão ou praticando algum mal para o
outrem que impôs a situação de negativa. E geralmente
os pais que fazem isso, pensam estar compensando
sua ausência, sendo, digamos ‘bonzinhos e legais’,
mas na verdade, perante os psicólogos isso é uma
atitude extremamente errada, pois a criança sempre irá
associar o sentimento de ser a criança que pode tudo,
prejudicando seu andamento na escola e socialmente.
Para isso, Cury (2003) salienta que:
Pais que não tem coragem de
reconhecer seus erros nunca ensinarão
seus filhos a enfrentar seus próprios
erros e a crescer com eles. Pais que
admitem questão sempre certos nunca
ensinarão seus filhos a transcender seus
fracassos. Pais que não pedem
desculpas nunca ensinarão seus filhos a
lidar com a arrogância. Pais que não
revelam seus temores terão sempre
dificuldades de ensinar seus filhos a
vernas perdas oportunidades para
serem mais fortes e experientes. Pais
Brilhantes, (Professores Fascinantes,
pág. 15).
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Sendo assim, o que o autor quer dizer? Que pais
tem que ter papel de pais estando juntos com suas
parceiras ou separados, tem que participar da vida de
seus filhos e impor limites, pois a criança verá o
exemplo que a pessoa vai dar. Se os pais não estão
preocupados com o andamento da criança, seja na
escola ou em sua socialização, a criança vai
simplesmente pelo caminho que ela achar melhor,
impondo suas condições e os pais acatando pensando
que irão magoá-las, tornando-se as vezes refém das
vontades dos filhos, com medo deles entrarem em
depressão ou se tornarem agressivos. Isso quando não
acontecem casos de os pais serem tão omissos que as
crianças acabam tendo livre acesso a canais como
internet, celulares, abrindo assim um portal para
acontecer casos como de pedofilia, casos de
desaparecimento, etc.
Desta forma, mesmo que a família não tenha
mais o formato como o de antigamente, precisa se
fazer presente na vida dos filhos. Essa presença na
vida dos seus filhos ou das crianças que a família têm
como filhos precisa ser de extremo comprometimento,
pois uma criança é dependente dos adultos para muitas
coisas, tanto como situações básicas da vida como
comer, tomar banho, comprar algo como na situação
de designação de caráter, pois a criança copia tudo o
que o adulto faz para si e desenvolve da maneira dela,
impondo assim o método de vida dela. Assim, a criação
de um indivíduo também requer colaboração da parte
dos adultos, pois revezando quem cuida da saúde,
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educação da criança fica mais fácil a criação da mesma
sem o peso para uma pessoa só e óbvio que não podese esquecer que na criação de um indivíduo é
necessário envolvimento, pois somente com o
envolvimento os pais conseguem perceber exatamente
o que a criança pensa, passa, vive e se essa tiver
algum problema, seja de saúde física, mental,
problemas na escola, através do envolvimento, esse
problema passa a ser detectado rapidamente.
E também através do envolvimento afetivo,
moral e ético com a criança, os pais conseguem impor
limites para que esse indivíduo já cresça com o
pensamento de que ele não pode fazer o que quer, na
hora que quer, com quem quiser e achar que não terá
consequências; nessa parte os pais são totalmente
responsáveis em apresentar o limite para as crianças,
evitando assim problemas de indisciplina tanto na
escola quanto em algum local social que esta criança
frequente.
Obviamente, é mais fácil colocar em palavras o
ato de educar do que a realidade da ação de educar,
sendo uma tarefa difícil, cansativa, que requer
paciência da parte do adulto que educa. Por isso que
na maioria das vezes que adolescentes tem filhos, elas
acabam por deixar a educação do filho nas mãos dos
avós, pois são muito jovens e não conseguem ter a
paciência de uma pessoa mais velha, que consegue se
impor e demonstrar mais tranquilidade na hora de criar
esta criança. Uma boa criação exige presença total do
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adulto com a criança em todas as fases de sua vida,
exige que os pais sentem para ouvir o que a criança
tem a dizer, exige que os pais tirem um horário do dia
para brincar com essa criança, para lhe dar amor e
atenção.
Há casos que, por motivos relacionados com o
mercado de trabalho e pelo local de trabalho ser longe
de casa, os pais acabam por não terem tempo para ter
grandes contatos com os filhos, deixando, muita das
vezes, de tomar as decisões em comum, dessa as
crianças são obrigados a crescerem com a ausência de
referências culturais seguras ou pelo menos com a
referência do adulto mais próxima a ela, trazendo
traumas, que muitas das vezes são irreversíveis, como
mágoa, rancor, tristeza, etc.
A verdade é que as famílias tendo mudado o seu
formato ou não o trabalho dos pais é o de de
transformar a criança imatura e inexperiente em
cidadão maduro, participativo, atuante, consciente de
seus deveres e direitos, possibilidades e atribuições.
Pois esta criança necessita ter uma formação de
caráter, assim quando ela crescer, se torne uma
pessoa sã, um indivíduo que tenha consciência de seus
atos, com moral e ética por qual caminho ela percorrer,
se socializando da melhor maneira possível, não é uma
tarefa fácil, mas quando decide-se ter um filho, a visão
e a consciência que se deve ter é que está colocandose um ser humano no mundo e este precisa crescer e
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se tornar uma pessoa decente e não deixar que ela por
si só se crie.
A interação entre a família e a escola
Quando o assunto é a criança, nunca pode-se
deixar de lado o assunto escola, pois ambos estão
educacionalmente ligados e isso acontece cada vez
mais cedo.
Para a família a escola é um espaço de
formação da criança; obviamente a responsabilidade
não tem que ser dada toda para a escola, mas também
a instituição de ensino não deixa de ser um local de
formação, pois ali a criança aprende desde
alfabetização até conceitos que muitas vezes não
consegue se aprender no seio familiar.
Mas olhando pelo prisma da escola, as
instituições estão cada vez mais preocupadas com a
formação de seus educadores para que os mesmos
consigam lidar e resolver conflitos familiares, que estão
se tornando cada vez mais frequentes no cotidiano da
comunidade escolar.
Através dessas formações de qualidade para os
educadores e profissionais da educação que a escola
poderá encontrar soluções para esses problemas
sociais, éticos, morais que estão atuantes no seu
cotidiano e assim a escola se torna o primeiro alvo
como válvula de escape quando os alunos e as suas
respectivas famílias estão em conflitos.
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Quando a escola está engajada com problemas
de seus alunos e da sua respectiva família, a
possibilidade de se ter êxito nas ações feitas por
profissionais da educação, construindo propostas
educativas, identificando as demandas de conflitos é
muito maior se dentro de um problema de cunho
familiar omisso. Se a escola também se tornar omissa
perante esses tipos de problema, o futuro dessas
crianças é totalmente arruinado.
Pois a escola sempre foi conhecida como um
local de cunho social que é responsável por educar
indivíduos sobressaindo os valores da moral e da ética
e entregando a sociedade um cidadão com caráter
praticamente
formado
através
de
trabalhos
pedagógicos voltados para a formação do indivíduo.
Quando a escola não tem esse formato tanto no
seu andamento administrativo quanto no seu quadro
funcional não cumprindo seu papel mediante a
sociedade, percebe-se que a queda de interesse, falta
de estimulação dos educandos é tão gritante que esses
alunos acabam trazendo mais problemas ainda para a
família e para a sociedade como um todo.
Para tanto é necessário que a escola continue
tendo esse formato, com esses espaços destinados
para a formação de cidadãos, independentemente de
suas faixas etárias, e que os educadores se preparem
no sentido de serem mais competentes em seus cargos
ocupados, numa visão mais social e até política para
que se possa resgatar e praticar ações educacionais,
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ajudando os educandos e muita das vezes orientando
famílias em conflito ou em omissão.
A escola é um veículo de formação de cidadãos
onde o desenvolvimento de indivíduos estão cada vez
mais dependentes dela. Pois parte-se do princípio que
a escola traz qualidade, igualdade, ética e moral, traz
oportunidade para todos, não importando classe social.
Pois o formato que a escola trabalha é definida através
da aceitação, do resgate do ser humano com dignidade
através de comunicação e práticas participativas com a
comunidade escolar.
Quando há uma interação entre a escola e a
família, tendo aceitação de culturas, credos, conflitos,
opções sexuais e não tendo omissão por qualquer
parte, a aprendizagem da criança que frequenta a
escola ocorre de maneira compassiva e dentro da
naturalidade, havendo assim uma continuidade entre
essa relação. Mas obviamente que nossa sociedade é
cada vez mais caracterizada por ter conflitos, onde as
diferenças fazem as pessoas terem preconceitos,
fazendo com que os educandos sejam os primeiros a
sentirem esse tipo de impacto.
Nessa visão, é possível que a família e a escola
aproveitem ao máximo, as possibilidades de
estreitamento de relações, pois devido ao ajuste de
ambas e com a união de esforços para a educação das
crianças e adolescentes devem facilitar aprendizagens
e a formação de cidadãos.
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Para acompanhar as mudanças cotidianas
sociais e familiares é necessário que a escola, sendo
uma instituição formadora de indivíduos com princípios
morais e éticos, venha cada vez mais se adequar ao
perfil dos mais variados formatos característicos dos
alunos que a compõem, pois cada um assume uma
singularidade
sendo
necessário
preparação,
capacidade e qualidade para oferecer possíveis
soluções quando surge problemas de cunho familiar
para a escola resolver.
O que os autores que estudam sobre assunto
citam, é que a escola sempre trabalhe com a família,
pois dessa forma todos os problemas que a criança
gere na escola, a parte pedagógica da instituição
consegue detectar de uma forma integral o porquê do
aluno reagir de tal forma perante uma situação e se a
família for omissa nessa parte, fica muito mais
complicado para a escola tentar ajudar aquele aluno.
Como citado no parágrafo acima, a parte
pedagógica de uma escola trabalha para a detecção do
fracasso escolar, para prevenir problemas que um
aluno traga para a escola envolvendo sua família. Para
que esse trabalho aconteça, os profissionais de
psicopedagogia definem seu trabalho em cima do
processo de aprendizagem de uma sala de aula,
detectando quais alunos apresentam déficit de atenção
ou problemas de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DAS INCLUSÕES
SOCIAIS.
Naygi Bonke de Brito

Introdução
Entende-se como política pública o meio de o
Estado resolver ou atenuar os problemas enfrentados
pela sociedade, em todos os âmbitos. As políticas
públicas devem ser a expressão do interesse geral da
sociedade, em busca do bem estar desta, a partir da
formulação e execução de programas e projetos
direcionados a resolver problemas comuns da
sociedade em geral. Para Azevedo (1999), as
políticas públicas em geral, são definidas,
implementadas, reformuladas ou desativadas com
base na memória da sociedade ou do Estado. O autor
afirma que tais políticas deveriam ser formuladas a
partir das representações sociais que cada sociedade
desenvolve a respeito de si própria e de sua realidade
social.
No entanto ao falar sobre Políticas Públicas
para a Educação no Brasil, é impossível não
mencionar o Neoliberalismo e a interferência norteamericana. Segundo Fonseca (1998), desde a
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década de 30 que há uma integração de ideias entre
educadores
brasileiros
e
americanos.
Posteriormente, a partir da década de 50 e seguintes
essa cooperação passou para o campo técnico e
econômico. O Banco Mundial e o BIRD começaram a
financiar projetos de educação no Brasil e demais
países pobres da África e América Latina objetivando
melhorar a infraestrutura e a qualidade do ensino
através da ampliação de matrículas e redução da
evasão e repetência. (Santana, 2011)
De acordo com Santos (2010) existe um
consenso, entre diferentes correntes de pensamento,
em torno da precariedade da educação e das políticas
educacionais no país. Tanto liberais quanto críticos
da globalização econômica concordam que há
necessidade de se realizar mudanças nas políticas
educacionais. Percebe-se também, como afirma
Santana (2011) que há um antigo problema que ainda
hoje persegue as políticas públicas de educação no
Brasil a distância existente entre a legislação e a
realidade, ou seja, há uma discrepância histórica
entre a teoria e a prática. Não basta garantir o direito
à educação como fundamental, é necessário que o
Estado forneça condições para que todos possam
usufruir desse direito. Entretanto, o Estado brasileiro
não logrou ainda alcançar uma educação pública
nacionalmente democrática, nem em relação ao seu
conteúdo, nem no tocante à acessibilidade. Desta
forma, Azevedo (1999) propões que estas políticas
buscam recriar as políticas para que elas sejam
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voltadas para o serviço dos reais interesses das
classes populares. Com isso, espera-se o surgimento
de novas políticas educacionais que sejam
comprometidas com a realidade e a necessidade do
ser humano na perspectiva inclusiva, reformas e
propostas que possam ser discutidas, aprofundadas,
reinventadas e de preferência bem sucedidas no
cenário educacional.
Desenvolvimento
Um breve histórico da educação no Brasil
A educação escolar no Brasil desde os
primórdios de sua história sempre foi pautada por
uma forte tendência elitista e excludente. Durante o
período colonial, entre os anos 1554 e 1759, as
principais escolas de instrução elementar foram
fundadas por religiosos ligados a Companhia de
Jesus, ou seja, os padres jesuítas. (Silva, 2010)
Segundo Aranha (1996) apud Silva (2010), nas
escolas jesuíticas aprendia-se no ensino elementar a
retórica, humanidades, gramática portuguesa, latim e
grego, esta modalidade de ensino, tinha duração de
seis anos. No ensino superior ministravam-se as
aulas de matemática, física, filosofia, latim e grego, o
mesmo tinha duração de três anos.
Este tipo de educação em muito se adequava
ao momento e sobreviveu todo o período colonial,
imperial e republicano sem sofrer modificações
estruturais em suas bases. Tanta foi a influência
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jesuítica, que, no período colonial media-se a posição
social do indivíduo pela quantidade de terras, número
de escravos e títulos que o indivíduo receberá dos
colégios católicos. Concluímos, então, que este tipo
de educação sobreviveu e permaneceu, porque
reforçava o sistema sócio-político e econômico da
época. (Ribeiro, 1993)
O principal objetivo da Companhia de Jesus
era o de recrutar fiéis e servidores. A catequese
assegurou a conversão da população indígena à fé
católica e sua passividade aos senhores brancos. A
educação elementar foi inicialmente formada por
curumins, mais tarde estendeu-se aos filhos dos
colonos. A educação média era totalmente voltada
para os homens da classe dominante, exceto as
mulheres e os filhos primogênitos, já que estes
últimos cuidariam dos negócios do pai. A educação
superior na colônia era exclusivamente para os filhos
dos aristocratas que quisessem ingressar na classe
sacerdotal: os demais estudariam na Europa, na
Universidade de Coimbra. Estes seriam os futuros
letrados, os que voltariam ao Brasil para administrálo (Ribeiro, 1993).
Sendo assim, na primeira metade do século
XVIII, Portugal era administrado com “mão de ferro”
pelo Marques de Pombal, que fez uma série de
reformas educacionais que repercutiram no Brasil.
Tirou o poder educacional da Igreja e colocou-o nas
mãos do Estado, criando assim, um pelo e para o
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Estado. Porém mesmo após a expulsão dos jesuítas,
em 1759, e a instauração das aulas régias, a situação
não mudou, pois o ensino continuou enciclopédico,
com objetivos literários e com os métodos
pedagógicos autoritários e disciplinares, abafando a
criatividade individual e desenvolvendo a submissão
às autoridades e aos modelos antigos. Até os
professores eram, em sua maioria os mesmos que
lecionavam nos colégios jesuítas. As reformas
pombalinas causaram uma queda no nível de ensino
e os reflexos destas reformas são sentidos até nossos
dias, visto que temos uma educação voltada para o
Estado e seus interesses (Ribeiro, 1993).
De acordo com Leão (2205), quando Pedro I
assume o Estado Independente, em 1822, a
população era analfabeta e as solicitações provinciais
relacionadas a escolaridade, traduzidas pelos
deputados escolhidos para Constituinte, reduzirem-se
a pó pelo arroubo absolutista do monarca que
dissolverá a Assembleia. E segue o país sem escolas.
As administrações brasileiras durante quase três
séculos não empreenderam ações rumo à
escolarização do povo e só na terceira década do
século XIX surgirá algum empenho neste sentido.
Segundo Romanelli (1999) apud Santos
(2012), afirma que durante o século XIX, com o
impulso da atividade de mineração, surge no Brasil
uma estratificação social mais complexa e uma
camada intermediária começa a ascender nas zonas
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urbanas. Esta camada seria a pequena burguesia,
classe emergente, que de acordo com Ribeiro (1993):
“...desempenhou papel relevante,
afirmando-se
como
classe
reivindicadora e assim agiu sobre a
educação escolarizada. Frequentava
a escola da mesma forma que a
aristocracia, e também recebia uma
educação de elite. No entanto havia
uma contradição entre as classes que
ser
tornou
responsável
por
movimentos posteriores. A pequena
burguesia precisava compactuar com
a classe dominante, pois era dela
dependente, porém era influenciada
pelas ideias iluministas europeias que
contrariavam
o
pensamento
aristocrata rural. Esta contradição vai
causar uma ruptura responsável,
posteriormente, pela abolição dos
escravos e pela proclamação da
república.”

No entanto, segundo Romanelli (2002) apud
Silva (2010), a Constituição da República em 1891,
consagrou o sistema dual de ensino e oficializou a
distância entre e educação da classe dominante
(escolas secundárias acadêmicas e escolas
superiores) e a educação do povo (escola primária e
escola profissional). Já no início do século XX, fatos
relacionados ao crescimento da importância das
cidades, a explosão demográfica, a industrialização e
a urbanização, seguidos da emergência de uma
classe média e da imigração, forçam a sociedade
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brasileira a propor mudanças no campo educacional.
(Silva, 2010) Para isso a noção de política de
educação nacional no Brasil, fundamentara- se desde
os primeiros tempos da república nos ideais liberais,
caracterizara-se pela centralização formalismo e
autoritarismo. Ainda segundo Leão (2005):
“A mudança das ideias pedagógicas
fundadas na educação escolásticas de
herança religiosa, traria ao cenário
educacional
brasileiro,
em
compatibilidade com o modelo técnico
industrial que se operava a influência
tecnicista da “Escola Nova” do norte
americano John Dewel. Entusiastas do
“Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova” com a liderança dos brilhantes
intelectuais Anísio Teixeira e Fernando
Azevedo entre outros, colocaram,
embora combatessem o monopólio do
Estado na educação, a necessidade
do poder público assumir maior
responsabilidade educacional. Amplos
debates entre grupos de educadores
católicos conservadores e os adeptos
das novas ideias que defendiam a
responsabilidade pública, a laicidade,
a gratuidade, a coeducação marcaram
o período de 1931 a 1937.”

A Constituição de 1934 dedica um capítulo à
Educação e atribui à União, a competência privativa
de traçar as diretrizes educacionais do país. Criam-se
o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais de
Educação, determinam-se um mínimo de verbas a
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serem aplicadas ao ensino, reconhecimento da
Educação como direito de todos, obrigatoriedade do
ensino primário, assistência social e bolsas de estudo
aos alunos. Fazendo uma análise do texto da
Constituição de 1934, veremos muitos pontos
contraditórios, em que as diretrizes estabelecidas
“ficam no papel”, já que diversas interpretações
podem ser feitas de um determinado artigo, devido à
falta de clareza e objetividade segundo Ribeiro
(1993). Parte dessa legislação foi absorvida pela
Constituição de 1937, na qual estiveram presentes
dois novos parâmetros: o ensino profissionalizante e
a obrigação das indústrias e dos sindicatos de criarem
escolas de aprendizagem, na sua área de
especialidade, para os filhos de seus funcionários ou
sindicalizados. Foi ainda em 1937 que se declarou
obrigatório a introdução da educação moral e política
nos currículos. Portanto, paulatinamente, a sociedade
brasileira passou a tomar consciência da importância
estratégica da educação para assegurar e consolidar
as mudanças econômicas e políticas que estavam
sendo empreendidas (Silva, 2010).
Em um período posterior, os embates políticos
no conturbado período da Segunda Guerra Mundial,
segundo Leão (2005), concorreram para o
afastamento do poder de Getúlio Vargas substituído
por Dutra, uma espécie de representante da
plutocracia agrária. Assim a Constituição de 1946
restaura a independência dos três poderes e o
presidencialismo. Restringirá a gratuidade da
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educação condicionando ao ensino primário. Autores
destacam que após a Segunda Guerra Mundial com
a criação da Organização das Nações Unidas Para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO),
expandem-se os ideais de democratização e cresce a
preocupação com a expansão quantitativa da
educação. Neste período se observa então, a
radicalização das posições ideológicas consideradas
de esquerda e direita em torno das concepções que
deveriam orientar os rumos da educação, sendo que
na primeira metade dos anos 60 tem-se a
intensificação dos movimentos de Educação Popular
(Santos, 2012).
Em relação à política educacional em 1961 era
aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da educação
Nacional – n° 4.024/61. Debatida desde 1948
estabelecera duas tendências manifestadas nos
projetos de lei de Mariani e Lacerda. Estatuíra o
direito de tanto o setor público como o particular
ministrar o ensino, em todos os níveis. A cisão entre
o ensino público e privado estabelecera uma distância
cada vez maior das classes populares acessarem aos
níveis mais elevados de ensino (Leão, 2005). Já a
partir de 1964, coma intervenção Militar e a difusão da
ideia de acumulação do capital como elemento de
construção do “Brasil potência”, tem-se um processo
de reorientação do sistema de ensino. A política
educacional deste período se caracterizou por uma
concepção produtivista, impulsionada pela Teoria do
Capital Humano (Xavier elt al, 1994 apud
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Santos,2012). Neste período, se realizou reformas no
sentido de adequar o sistema educacional brasileiro
às exigências dos organismos internacionais. No
entanto, Leão (2005) afirma que:
“O discurso político no regime militar
de valorização da educação escolar
limitara-se à retórica. Os recursos que
deveriam custear a educação eram
empregados em favor da acumulação.
A educação revestira-se do caráter
apropriado à doutrina ideológica da
segurança nacional e da erradicação
dos inimigos da nação, por intermédio
da supressão da reflexão política e da
crítica social. Assume-se a teoria do
capital humano como corolário
educacional
concernente
aos
objetivos econômicos do sistema
capitalista. O ensino privatizado
transforma-se
em
mercadoria
altamente rentável. A escola pública
decresce em qualidade porque se
destina às classes populares.”

Este momento favorece os acordos de
cooperação internacional que ficaram conhecidos
como acordos MEC/USAID. Estes acordos tiveram
importante influência na reorganização do sistema de
ensino na perspectiva economicista de educação e
também na difusão ideológica deste pensamento na
política educacional dos períodos seguintes (Xavier
elt al, 1994 apud Santos,2012). O governo sentindo o
fracasso destes acordos, organizou em 1967, a
Naygi Bonke de Brito

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

712

Comissão Meira Mattos para repensar a Educação a
partir dos estudos feitos e propostas que viessem a
atenuar os movimentos estudantis. De acordo com
Ribeiro (1993):
“As revoltas brotavam no seio da
sociedade, eclodiam as guerrilhas
urbana e rural, e as classes estudantis
e trabalhadoras reivindicavam maior
liberdade democrática. Uma série de
leis
decretadas
pelo
governo
procurava reprimir de forma eficaz
toda manifestação por parte dos
diversos setores sociais. O Ato
Institucional n°5 de 13 de dezembro de
1968 (o famoso AI-5), extinguiu todas
as liberdades individuais do cidadão e
deu plenos poderes ao presidente da
República. O decreto lei 477/69 proibia
o corpo docente e o corpo discente de
qualquer manifestação política, com
perigo de serem enquadrados na Lei
de Segurança Nacional.”

Com o término do regime militar, sob os
auspícios da Nova República é promulgada a
Constituição de 1988, na qual o capítulo sobre
educação apresentava-se com algumas semelhanças
ao texto da LDB de 1961. Tratava-se do resultado da
conjugação de forças reacionárias que conseguiram
solapar os esforços de grupos organizados em prol do
ensino democrático, contrário ao elitismo e à
seletividade que vigoravam como afirmou Leão
(2005). A partir deste período então, de acordo com
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Santos (2012), as políticas educacionais, de forma
geral,
caracterizavam-se
pelo
sentido
de
democratização da Educação, voltando-se para
ampliação de acesso à educação básica, sendo que,
no entanto, até a década de 90 apenas uma pequena
uma pequena parcela da população possuía acesso
aos graus mais elevados de ensino. Nesta mesma
década surgem as políticas de “educação para todos”
que se estendem até os dias atuais.
A luta pelo ensino público
As lutas pela educação envolvem a luta por
direitos e é parte da construção da cidadania.
Movimentos sociais pela educação abrangem
questões tanto de conteúdo escolar quanto de
gênero, etnia, nacionalidade, religiões, portadores de
necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de
vida, paz, direitos humanos, direitos culturais etc.
Estes movimentos são fontes de agências de
produção de saberes (Gohn,2016) Desse modo, o
Brasil viveu um clima de “abertura democrática” a
iniciar-se com a queda do Estado Novo em 1945 que
foi marcado pela centralização de poder e
nacionalismo, no entanto, como aponta Saviani
(2002) apud Melo e Machado (2016) é preciso
considerar que essa experiência democrática ainda
distanciava as massas populares, caracterizando
como uma “democracia restrita a elites”, muitas
medidas precisavam ser efetivadas para que
atingisse a toda a população.
Naygi Bonke de Brito

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

714

Para
a
colaboração
deste
processo
democrático, a Constituição de 1946 versava sobre a
competência do Estado em Legislar sobre as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),
com base nessa premissa desenvolveram-se
discussões e debates no Congresso Nacional do
Projeto de LDBEN, o projeto inicial foi elaborado por
uma comissão instituída por Clemente Mariani e
encaminhado em 1948 e sancionado em 1961.
Considerando que neste intervalo de tempo foram
propostos e analisado na Câmara dos Deputados
vários projetos substitutivos de acordo com Melo e
Machado (2016). Sendo assim em janeiro de 1959 o
Deputado Carlos Lacerda apresentou à Câmara um
Projeto que definia diretrizes para a organização da
educação nacional com base na liberdade de ensino
e nas ações do Estado para o desenvolvimento da
educação por meio do incentivo a iniciativa das
escolas privadas. Esta “substitutiva Lacerda”, como
ficou conhecida de acordo com os autores Melo e
Machado, 2016 provocou polêmica:
“O grupo dos defensores do ensino
público gestou o movimento de defesa
da escola pública contando com a
participação de educadores da
geração dos pioneiros da escola nova,
de professores e líderes sindicais. O
movimento
difundiu-se
pela
Universidade de São Paulo, com a
participação de estudantes em
especial dos cursos de Pedagogia e
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de Ciências Sociais. O movimento foi
discutido e propagado por meio de
conferências e órgãos de imprensa.
Por outro lado, havia grupos de
defensores da iniciativa particular que
se aliaram aos intelectuais da igreja
católica e dos donos de escolas
privadas e se posicionaram a favor da
substitutiva de Lacerda. (Saviani,2007
apud Melo e Machado,2016). A
oposição ao Projeto de Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
foi
episódio
que
desencadeou o “[...] movimento de
ideias e de luta pela reconstrução
educacional no país. (Fernandes,1966
apud Melo e Machado,2016)”

Neste contexto, pode-se afirmar que o
movimento de defesa da escola pública congregou
professores, jornalistas, estudantes, intelectuais,
operários, entre outros, organizando resistência ao
Projeto de LDBEN aprovada câmara Federal, para
tanto,
adeptos
do
movimento
realizaram
conferências, comícios, convenções, para estudo dos
tópicos do projeto intencionando sua modificação.
(Melo e Machado,2016) O movimento apresentou
reivindicações por meio de um Substitutivo que incluiu
emendas apresentadas pela Comissão Estadual de
Defesa da Escola Pública e pela I Convenção
Operária de Defesa da Escola Pública ao Projeto de
LDBEN. Ester Buffa, 1979 apud Melo e
Machado,2016, destaca que a I Convenção Estadual,
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realizada em 4 de maio de 1960, foi um dos principais
frutos do movimento em defesa do ensino público,
nela organizaram formalmente a Campanha em
Defesa da Escola Pública em São Paulo, tendo sido,
posteriormente, estendida a diversas localidades
brasileiras.
A partir da metade dos anos 70, a sociedade
brasileira iniciou um longo e intenso processo de luta
pela democratização do país. Novos autores
entraram na cena política a fim de buscar apagar a
marca autoritária que permeou o Estado brasileiro.
Entre estes se encontram os educadores organizados
nos seus sindicatos e associações que passam a lutar
pela defesa do ensino público de qualidade para
todos e pela gestão democrática, em uma luta
inserida no resgate e nas conquistas dos direitos
sociais dos cidadãos (Borgignon et al, 2006). Na
década de 1980 a efervescência política dos
movimentos organizados pela sociedade civil em prol
da liberdade política, anistia, educação, construção e
manutenção e creches, saúde, entre outros, inclusive
rompimento com o FMI. De acordo com
Rosemberg,2008 apud Santana, 2011, foi neste
contexto histórico que a Constituição de 1988 foi
elaborada e aprovada tendo como modelo político o
Estado de bem-estar social e a democracia que até
então não havia sido afetado pelo ideal político
neoliberal. A nova Constituição de 1988 tem seu
capitulo fortemente influenciado pela participação do
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública –
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FNDEP – constituído em 1986, e que agregava
inicialmente (com a denominação de Fórum da
Educação na Constituinte em Defesa do Ensino
Publico e Gratuito) 15 entidades (CUT, CGP, OAB,
ANPED, SBPC, SEAE, CEDES, ANDES, CPB,
FENOE, FASUBRA, ANPAE, UNE e UBES), todas
engajadas no processo de redemocratização do País.
O FNEP foi lançado oficialmente em Brasília em 09
de abril de 1987 com o “Manifesto em Defesa da
Escola Pública e Gratuita”. (FNE, 2011)
As reformas e políticas educacionais
De acordo com Ribeiro (1993), quando se faz
propostas educacionais, é necessário que se
conheça toda a História percorrida até nossos dias,
para que se crie a partir dos resultados dos trabalhos
que foram desenvolvidos até o presente, para que os
erros cometidos não se repitam, e os aceitos de
outrora sirvam de base para que se amadureçam as
propostas educacionais. Não se pode ignorar a
bagagem educacional que o tempo nos legou, pois,
se assim o fizermos, estaremos regredindo
historicamente. Os governos devem aproveitar as
ideias e projetos que deram ou estão dando certo,
aperfeiçoando cada trabalho, mesmo se forem de
adversários políticos, pois a História nos tem
mostrado que, no Brasil, se julga uma obra ou um
trabalho não pelo seu mérito ou pelo benefício que
está trazendo, mas sim pelo seu autor e pela ideologia
que este traz. Nelson (2012) discorre brevemente
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algumas destas propostas educacionais na história
do Brasil:
•

Benjamim Constant (1890): Reforma da
educação primária e secundária do Distrito
Federal, ensino superior, artístico e técnico
no País, introduzindo de maneira profunda as
ideias de positivismo de Augusto Comte.

•

Epitácio Pessoa (1901): De 1901 a 1911, a
educação no Brasil se orientou pelo código
dos institutos de ensino superior e
secundário, conhecido como Código Epitácio
Pessoa. Preocupou-se com aspectos
regulamentares, baixando normas para a
equiparação das escolas particulares e para
o processamento dos exames de madureza.
Cuidava de horários, programas, exames e
salários de professores. Permitia o acesso
feminino aos cursos secundários e
superiores. Decreto n.º 3.890, de 01 de
janeiro de 1901. Aprova o Código dos
Institutos Oficiais de Ensino Superior e
Secundário, dependentes do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores.

•

Rivadávia Correia (1911): Baseada nas ideias
do ensino livre, esta reforma permitiu aos
estabelecimentos de ensino secundário a
realização
de
exames
reconhecidos
oficialmente. Estabelecia a liberdade total do
ensino secundário e superior, quer do ponto
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de vista didático, quer do administrativo. A
resposta foi a anarquia. Decretos: n.º 8.659 a
n.º 8.663, de 05 de abril de 1911. Aprova a
Lei Orgânica do Ensino Superior e do
Fundamental da República.
•

Carlos Maximiliano (1915): Surgiu para
reorganizar o ensino, fazendo voltar o ensino
secundário e superior à condição de
estabelecimentos oficiais e equiparados.
Foram instituídos os exames vestibulares,
admitindo parcelados, que perduraram até
1925. Decreto n.º 11.530, de 18 de março de
1915. Reorganizava o ensino secundário e o
superior na República.

•

Rocha Vaz (1925): Tornou os currículos
escolares seriados, elaborando programas
oficiais e restituindo bancas examinadoras
para o ensino particular. Decreto n.º 16.782A, de 13 de janeiro de 1925. Estabelece o
Concurso da União para a difusão do ensino
primário, organiza o Departamento Nacional
do Ensino, reforma o ensino secundário e o
superior e dá outras providências.

•

Francisco Campos (1931): Reestruturou o
ensino superior com a elaboração do Estatuto
das
Universidades,
abrindo
largas
perspectivas para a formação de professores
secundários e para a cultura em geral. O
ensino secundário passou a ter sete séries,
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sendo cinco de estudo básico e duas
propedêuticas (preparatórias) para as futuras
especializações. O ensino das línguas vivas
foi renovado, introduzindo o método direto e
se estabeleceu a inspeção técnica,
subdividida em três áreas: letras; ciências
matemáticas, física e química; ciências
biológicas e sociais. Decretos n.ºs 19.890,
19.851 e 19.852; Decreto n.º 19.890, de 18 de
abril de 1931: exposição de motivos, reforma
do ensino secundário; Decreto n.º 21.241, de
04 de abril de 1932: consolida as disposições
sobre a organização do ensino secundário e
dá outras providências.
De acordo com Santana (2011) na década de
40 houve a Reforma Capanema, na qual muitos
decretos-leis foram assinados entre 1942 e 1946,
recebendo o nome de Leis Orgânicas do Ensino. A
essas leis cabia reestruturar novamente o ensino
secundário intensificando as diferenças entre o
ensino propedêutico e acadêmico direcionado à
classe média e alta, tendo em vista o ingresso nas
universidades e o ensino profissionalizante visando à
preparação da classe popular para atender à
demanda do mercado de trabalho. Quanto ao ensino
primário, sua regulamentação só ocorreu com o fim
do Estado Novo em 1946, mais uma vez a prioridade
foi do ensino secundário, enquanto que o
fundamental continuava as margens das políticas de
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educação, institucionalizando o tradicional dualismo
educacional.
Somente em 1970, ocorreria uma alteração na
política educacional, devido aos novos interesses que
estavam em jogo. A política educacional passou a ser
associada às políticas de desenvolvimento
econômico, se iniciou ainda que de forma tênue uma
pequena massificação do ensino, acabando com o
modelo propedêutico que imperava desde a década
de 1930. Esta mudança foi fruto de uma política
dualista que apresentava a democratização da
educação escolar como prioridade das ações do
Estado, mas que de fato buscava utilizar-se da
escola, enquanto um instrumento de difusão
ideológica do governo militar como afirma Santos
(2010).
Desde meados dos anos 80 do século
passado, o Brasil experimenta reformas educacionais
de natureza progressista, tendo como referência o
acompanhamento do desenvolvimento humano e
maior
autonomia
escolar.
Estas
reformas
introduziram novidades organizacionais e de
concepção no sistema educacional brasileiro. Quatro
dessas novidades, de acordo com Ricci (2003) se
destacaram e se disseminaram ao longo do país:
•

Sistema de Ciclos de Formação - cada ciclo é
uma série escolar de dois ou três anos de
duração. A base teórica que fundamenta os
ciclos são as fases de desenvolvimento de
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um ser humano. Piaget já havia estudado o
desenvolvimento de crianças e adolescentes
e, desde os anos 30, sugeria que as
mudanças biológicas, cognitivas e morais
ocorrem em ciclos. Outros autores se
seguiram e reafirmaram o desenvolvimento a
partir de ciclos superiores a doze meses. A
organização em ciclos acompanharia,
portanto, as fases de desenvolvimento das
crianças, que nunca são regulares ou lineares
(ninguém muda de comportamento ou sua
cognição de acordo com o calendário de doze
meses). Os projetos de ensino e situações de
aprendizagem
acompanhariam
as
peculiaridades do desenvolvimento de cada
aluno e turma;
•

Descentralização Administrativa - coerente
com o sistema de ciclos, as escolas
ganharam maior autonomia para elaborar seu
Regimento Interno (forma de gestão, sistema
de avaliação, relação com comunidade,
currículo, organização dos tempos escolares)
e os conteúdos escolares a serem
desenvolvidos. Grande parte dos recursos
financeiros para estudo e assessoria
educacional foram descentralizados. Nunca
se investiu tanto em formação continuada dos
professores de ensino fundamental e médio
como nos últimos dez anos;
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•

Formação Continuada - nos últimos dez anos,
firmou-se a convicção que as universidades
brasileiras não formam professores. Este não
é
um
fenômeno
nacional.
Estudos
desenvolvidos pelo professor António Nóvoa,
da Universidade de Lisboa, revelam que o
aprendizado de um professor ocorre
efetivamente nos dois primeiros anos da sua
carreira. O educador, enfim, não se faz
apenas pela teoria em virtude de se apoiar
sempre no relacionamento com o educando,
na sua capacidade de diagnosticar e intuir o
desenvolvimento de cada turma, de saber
estruturar um plano de aprendizagem
articulado a partir de situações programadas.
A avaliação que faz do educando é múltipla
porque envolve inúmeros indicadores
(sociais, de comportamento, de capacidade
de criação, de procedimentos técnicos e
metodológicos de estudo e pesquisa, de
compreensão e uso de conceitos). Estas
características da profissão de educador
sugerem que a formação continuada do
professor se mistura com atividades de
planejamento e de diagnóstico. Por este
motivo, deve ser contínua, permanente e
exercitada na própria escola, envolvendo
todo corpo docente.

•

Ênfase na Avaliação Sistêmica - a partir de
um seminário organizado pelo MEC em 1990,
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o país passou a desenvolver inúmeros
métodos de avaliação dos resultados
alcançados em todos sistemas de ensino:
SAEB,
Provão,
sistemas
estaduais.
Surpreendentemente, tais sistemas de
avaliação raramente se articularam com as
avaliações pedagógicas realizadas em sala
de aula ou nas escolas. O divórcio das duas
modalidades de avaliação foi também
conceitual:
a
sistêmica
sempre
foi
classificatória (apoiada em um padrão
externo de resultado ideal) e quantitativa; as
avaliações pedagógicas, sugeridas na
maioria das reformas eram formativas
(acompanhando o movimento errático de
desenvolvimento de cada aluno, sem padrão
de resultado definido prescritivamente) e
qualitativa.
Conclusão
Podemos considerar que as políticas
educacionais têm como objetivo direcionar à melhoria
da vida humana e a uma conquista gradual da cultura,
do desenvolvimento crítico e do aproveitamento das
potencialidades do ser humano. Logo é neste
contexto que residem as possibilidades de
reconstrução da sociedade humana senão igualitária
menos desigual, em que o nível de inter-relações
transcorra num sentido de horizontalidade, na qual
grupos ou classes sociais não se sobreponham uns
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acima dos outros. Mas, infelizmente, a história está aí
para mostrar os resultados e provar a viabilidade ou
não destas políticas. A análise de MARÇAL RIBEIRO
(1990) apud Ribeiro (1993) é bastante pertinente a
esta questão:
“A história mostra que a educação
escolar
no
Brasil
nunca
foi
considerada como prioridade nacional:
ela serviu apenas a uma determinada
camada social, em detrimento das
outras camadas da sociedade que
permaneceram iletradas e sem acesso
à escola. Mesmo com a evolução
histórico-econômica do país (...);
mesmo tendo, ao longo de cinco
séculos de história, passado de uma
economia
agráriacomercialexportadora para uma economia
baseada na industrialização e no
desenvolvimento tecnológico; mesmo
com as oscilações políticas e
revoluções por que passou, o Brasil
não priorizou a educação em seus
investimentos político-sociais e a
estrutura educacional permaneceu
substancialmente
inalterada
até
nossos dias, continuando a agir como
transmissora da ideologia das elites e
atendendo de forma mais ou menos
satisfatória apenas a uma pequena
parcela da sociedade."

Sendo assim, para que este processo se torne
efetivo é imprescindível que a política educacional
brasileira se desenvolva acima dos preceitos que são
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impostos pelo capital e que o Estado assuma uma
atitude independente, cuja autonomia da formação
humana que lhe é concernente seja preservada,
delegando-se a função educativa aos que a ela,
efetivamente, se dedicam. Pois o desenvolvimento
humano que se almeja prevê, além da autonomia
intelectual, o cultivo, a formação, o aprimoramento de
valores éticos e morais indispensáveis para que este
sujeito seja capaz de olhar ao seu redor e ampliar sua
visão para o mundo.
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EDUCAÇÃO ESTÉTICA
Patrícia Aparecida de Oliveira

Ainda que, hoje, o termo “estética” seja em
geral aplicado para designar a subárea da filosofia
que se dedica ao estudo do fenômeno artístico e à
formulação de uma teoria geral das artes, a Estética,
em sentido estrito, é uma disciplina que nasceu no
século XVIII, intimamente associada ao surgimento
da concepção de indivíduo moderno.
Seu campo de investigação constituiu-se a
partir da consciência que se desenvolveu naquele
período a respeito da posição singular ocupada por
cada sujeito em relação ao mundo e, portanto, da
necessidade de conhecer os caminhos que levariam
da percepção individual e singular sobre o mundo
sensível (seu aspecto harmonioso ou dissonante, por
exemplo) à construção de conceitos universais, tais
como os de belo, sublime, grotesco, entre outros, que
formariam a base para um julgamento seguro sobre a
arte. Nesse sentido, podemos dizer que a fundação
da Estética, no século XVIII, significou uma virada da
teoria da arte, do campo da investigação sobre a
relação da obra com seu modelo, isto é, do campo da
teoria da mímesis, para o campo da recepção da obra
pelo espectador.
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A experiência estética faz parte da vida do
sujeito nesse contexto urbano como uma das formas
de apropriação dessa realidade e pode estar
relacionada tanto às paisagens, arquitetura, objetos
industriais e artesanais, quanto à arte como objeto
privilegiado no universo estético (Vàsquez, 1999). No
entanto, historicamente, as relações estéticas com as
artes visuais foram tendo seu espaço delimitado,
passando a ser reconhecidas fundamentalmente em
museus e galerias, locais, então, destinados ao
legítimo contato artístico (Benjamin, 1996)
O que é estético, assim como entendiam os
gregos, atrai os sentidos. Logo, tudo o que atravessa
as sensações humanas poderia ser considerado
“coisa” estética. Entretanto, as teorizações acerca
da Estética com o olhar para o homem como produtor
de conhecimento sobre suas experiências sensoriais
só acontecem, assim como nos damos conta hoje, a
partir do século XVIII, quando o conceito
grego aisthetiké é rearticulado e redirecionado para
as discussões sobre o Belo partindo de uma
perspectiva antropocêntrica.
A estética começou por ser sobretudo uma
TEORIA DO BELO, depois passou a ser entendida
como TEORIA DO GOSTO e nos nossos dias é
predominantemente identificada com a FILOSOFIA
DA ARTE. Há fortes razões para considerar que estas
três formas de encarar a estética não são apenas
diferentes maneiras de abordar os mesmos
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problemas. É certo que gostamos de coisas belas que
também são arte, mas não deixa de ser verdade que
as coisas que consideramos belas, aquelas de que
gostamos e as que são arte, formam conjuntos
distintos. Afinal, até é banal gostarmos de coisas que
não são belas e muito menos arte; assim como
podemos nomear obras de arte de que não gostamos
nem consideramos belas.
Introduzir a leitura estética na sala de aula é
uma preocupação dos educadores de arte brasileiros
desde a década de 80, quando emergiu um novo
paradigma no ensino da arte. Imagens de naturezas
diversas passaram a ter espaço na sala de aula de
artes. Muito material foi publicado, apontando rumos
para o novo ensino de artes visuais: teses e
dissertações defendem a presença da imagem nasala
de aula; documentos oficiais propõem orientações
aos professores; pesquisas buscam compreender os
processos
envolvidos
na
construção
do
conhecimento em artes. Nesse novo contexto, as
relações entre o ensino e a pesquisa têm gerado
resultados surpreendentes. No entanto, o que tem
predominado no ensino da arte é a influência da
estética modernista.
Parsons (1998b, p. 2) chama a atenção para a
mudança “da crença na objetividade embutida na
obra de arte” para a “crescente conscientização das
atividades interpretativas do espectador e das
possibilidades de interpretações alternativas do
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mesmo trabalho”. O autor esclarece que, na
concepção modernista, havia uma única forma
correta de compreender uma obra de arte, qual seja,
através da percepção das suas qualidades visuais.
A Estética durante a história
As teorias estéticas começaram a ser
construídas desde a antiguidade clássica e até hoje
são objetos de pesquisa e têm merecido especial
destaque, especialmente a partir do desenvolvimento
do modo de produção capitalista, que impõe a
necessidade de trabalhadores criativos e flexíveis
para que possam se adaptar às constantes
oscilações do mercado de trabalho.
Segundo Bayer (1978), na antiguidade
primeiramente pode-se destacar o pensamento de
Platão sobre estética, (427 a 348 a.C), porém não
existe uma estética Platônica, porque toda a sua
filosofia é estética e as suas concepções estão
centradas no Mundo das Ideias. Platão, entendia a
arte por meio de regras que poderiam dirigir a vida do
ser humano e não separava arte da ciência, sua
estética é centrada na metafísica.
Platão, considerava impossível separar o belo
do mundo das Ideias, pois, a beleza é a única ideia
que verdadeiramente resplandece no mundo, o belo
é o bem e a perfeição. Ele criou uma concepção de
belo, que se afastava da interferência e da
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participação do juízo humano, ou seja, o homem tem
uma atuação passiva ao conceito de belo.
Para Aristóteles, o belo é visto como algo de
bom, ao lado do belo moral encontra-se o belo formal,
assim, o belo e a moral é uma estética do bem. Ele foi
influenciado pelas teorias matemáticas de Pitágoras,
considerava a percepção da beleza ocorre entre os
sentidos e o intelecto e resulta de um perfeito
equilíbrio de uma série de elementos. Assim,
considerava que só existe beleza se há simetria; que
as formas supremas do belo são está em
conformidade com as leis, da simetria e da
determinação. Aristóteles, criou duas importantes
concepções que influenciou a reflexão sobre estética:
a arte é uma imitação (mímesis) da natureza e a arte
é um meio de purificação (catharsis) dos sentimentos.
Com relação à beleza, Baumgarten, estava a
frente dos demais filósofos da sua época, afirmou a
relação entre beleza e pensamento belo e que a
beleza é o resultado de uma cognição do sensível.
Por volta de 1750, passou a determinar regras para
beleza estética e o estudo do que experimenta-se
perante a arte percepção, sensação, considerou que
a estética é a “ciência do conhecimento sensível”.
Para ele o artista, ao criar, altera intencionalmente a
natureza, adicionando elementos de sentimento a
realidade percebida por estes. (BAYER, 1978, p.180)
Outro filósofo de relevância para a discussão
sobre estética é Emmanuel Kant, um dos mais
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importantes e influentes filósofos da modernidade.
Em seus estudos, considerava que toda ação deve
orientada pela razão, e que a razão humana é a base
da moralidade. Na crítica da razão pura apropria-se
da palavra estética de Baumgarten, como um estudo
gnosiológico
denominando
de
estética
transcendental. As suas concepções no campo da
estética e despertaram interesse em grandes
pensadores que se surgiram depois dele. A sua
Crítica da Faculdade de Julgar, publicada em 1790,
contribuiu para as bases teóricas para todo criticismo
romântico alemão e as fundações de uma nova
Estética.
O aspecto emocional, foi ligado à estética,
porque relacionou com o prazer e desprazer,
portanto, segundo Martindale (2000), o juízo estético
se resume em pura contemplação, não possui
interesse ou desejo, não quer atribuir um conceito
fixo, é um juízo livre na sua essência; são verdadeiros
juízo individual.
A beleza é a única maneira de satisfação e
sensibilidade, e é livre de todo sentimento de
egoísmo, daí livre de deste sentimento castrador,
liberta o homem. Considera que o único ideal de belo
é o homem, pois este é o único ser livre e moral.
Quanto a filosofia moral Kant afirma que:
A base para toda razão moral é a
capacidade do homem de agir
racionalmente. O fundamento para
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esta lei de Kant é a crença de que uma
pessoa deve comportar-se de forma
igual a que ela esperaria que outra
pessoa se comportasse na mesma
situação, tornando assim seu próprio
comportamento uma lei universal
(HÖGE, 2000, p. 38).

A obra estética de Hegel é a primeira que
combina a reflexão filosófica com uma história da arte.
A base da filosofia hegeliana é a noção de Ideia, onde
a arte é a representação particular da Ideia, é a
manifestação ou a própria aparência sensível da
Ideia. Hegel defendia o belo artístico como o único
com interesse estético. E que o belo artístico é um
produto do espírito, por isso só o podemos encontrar
nos seres humanos e nas obras que eles produzem.
Para Hegel, o que existe de profundo e
verdadeiro na obra de arte escapa ao sentimento
particular do belo e ao do gosto como aos demais
sentimentos, ele acrescenta “o que há de profundo na
obra de arte apela não só para os sentimentos e para
a reflexão abstrata, mas para a plena razão e para a
totalidade.” No processo estético, o sensível é
espiritualizado e o espiritual aparece como
sensibilização. Ainda sobre a concepção de belo
Hegel, considera que toda obra de arte tem um fim
em si, ela é somente um instinto natural de reproduzir
e o prazer de ver a obra terminada, o fim das belas
artes não é imitar, é despertar paixões e sentimentos,
e acordar acontecimentos humanos por meio “dos
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espetáculos multiformes da natureza” (BAYER, 1978,
p.309).
O conteúdo deve ser ministrado enquanto
direito e também necessidade, pois é por ele que o
homem aprende a ser livre, isto é, racional. A
liberdade como fim da educação somente se realiza
na totalidade da comunidade o que implica a
superação de posicionamentos individualistas.
Educação Estética
Entender educação estética e a arte como
conhecimento é romper com a ideia de que a ciência
é puramente racional e a arte puramente sensível, na
verdade arte e ciência integram as diferentes formas
de conhecer. O primeiro a defender essa junção é
Baumgarten que começa a utilizar o termo Estética
como ciência que estuda o belo, a percepção e a
teoria da arte.
De maneira geral a educação estética
pressupõe a formação integral do aluno, tanto em
seus aspectos sensíveis e cognitivos, que contemple
a arte como forma de propiciar um processo de ensino
e aprendizagem mais significativo e amplo, tendo a
arte como base para a educação integral do homem.
Que estuda e aponta para a necessidade de
uma educação estética é Vigotsky (2001a), que
afirma que educar esteticamente significa criar um
conduto permanente e de funcionamento constante,
que canalize e desvie para necessidades úteis a
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pressão interior do subconsciente. A reação estética
que se opera ante uma obra de arte, não serve
apenas para repetir no espectador o sentimento ou a
percepção do autor, mas para superar e vencer o
efeito por ela causado, por exemplo a obra Criança
Morta de Portinari, nos coloca diante de uma
realidade triste, mas ao vê-la nos colocamos acima
dela, superamos e vencemos a impressão de tristeza.
Essa vivencia estética contribui para a organização
de nossos comportamentos, enfim
“a arte implica em emoção dialética
que reconstrói o comportamento e por
isso ela sempre significa uma
atividade sumamente complexa de
luta interna que se conclui na catarse”
(VIGOTSKY, 2001a, p. 345).

A arte não deve ser trabalhada por si mesma,
não pode estar restrita aos estudos da forma ou de
aprendizado de técnicas, mas deve estar voltada para
a complexidade do observar, ouvir e sentir. Conforme
Vigotsky (2001a, p. 351), “só é útil aquele ensino da
técnica que além dessa técnica e ministra um
aprendizado criador: ou de criar ou de perceber”
A educação estética oportuniza uma
experiência que não é uma simples manifestação da
sensibilidade desconectada da sociedade, mas que
sintetiza um conjunto de relações significativas e
universais; propicia a oportunidade de interpretar os
elementos das linguagens artísticas e preparar a
criança para romper as fronteiras da sua vida
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cotidiana. É fundamental para a formação da criança,
busca a interação com a vasta gama de textos e
imagens, sons e movimentos, tanto no espaço da
escola como fora da escola, de maneira a possibilitar
a apreensão e compreensão da cultura na sua
totalidade e a socialização do saber em arte. Esse
processo de revelar e construir nosso olhar, audição
e movimentos, de apontar novos significados e
sentidos.
A experiência estética é uma vivência
individual e coletiva, pois a obra de arte não é
percebida somente pelos órgãos do sentido, mas é
uma atividade interior que entra em contato com a
vivência do outro indivíduo, segundo FISCHER (1976,
p. 13):
“a arte é o meio indispensável para
essa união do indivíduo como o todo;
reflete a infinita capacidade humana
para a associação, para a circulação
de experiências e ideias”.

Dentro desta perspectiva Vigotsky, considera
que quanto mais a criança “veja, ouça e experimente,
quanto mais aprenda e assimile, quando mais
elementos da realidade disponha em sua experiência,
tanto mais considerável e produtiva será, como as
outras circunstâncias, a atividade de sua imaginação”
(2001a, p. 18). Isto pode ocorrer por meio do
oferecimento de diferentes possibilidades de leitura
de imagens, por meio do contato com fotografias
(publicadas em jornais, revistas), literatura, pinturas,
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quadrinhos, desenhos, esculturas, peças de teatro,
dança, computador, televisão, filmes, imagens
publicitárias (cartazes, outdoors, anúncios, charges)
entre outros.
Segundo consta nos PCNs, apenas um ensino
criador, que favoreça a integração entre a
aprendizagem racional e estética dos alunos, poderá
contribuir para o exercício conjunto complementar da
razão e do sonho, no qual conhecer é maravilhar-se,
divertir-se, brincar com o desconhecido, arriscar
hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e
alegrar-se com descobertas (BRASIL, 1997, P. 35).
A experiência estética é compreendida sob os
mesmos pressupostos da experiência artística, ou
seja, é uma experiência pautada no fazer arte. Mas, a
estética deve ser compreendida como uma
capacidade reflexiva sobre esse fazer, enquanto que
arte é a representação, expressão e materialização
da percepção estética. Nesse sentido é interessante
observar que a estética ocupa-se com o
conhecimento sensível e com a qualidade da
percepção seja do belo como do feio que emanam
das qualidades dos elementos constitutivos das
diferences linguagens artísticas.
A abordagem da estética do cotidiano como
estratégia para o ensino da arte é uma possibilidade
de proporcionar aos alunos e professores uma maior
aproximação com o território artístico e estético
percebido no dia a dia das pessoas. Para ensinar arte,
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Richter (2008) afirma que é preciso preservar o
encantamento do universo estético do sujeito,
defendendo uma educação intercultural que prioriza a
integralidade do indivíduo e de sua cultura por meio
de uma educação voltada para o sensível que pode
ser um campo de exploração de práticas
pedagógicas. Com base nessa proposição foi
elaborada e aplicada uma vivência estética com o
objetivo de propor aos participantes uma prática com
a proposta da estética do cotidiano e o
multiculturalismo.
A experiência estética
Jacques Maquet (1986), ao aprofundar o
assunto sobre a educação para a pluralidade, traz o
ser humano com ser universal, social e individual. Ele
se utiliza deste conceito para distinguir, em qualquer
comportamento humano ou em qualquer artefato
produzido pelo ser humano, um componente humano,
um componente cultural e um componente singular.
O autor salienta que essa distinção é puramente
intelectual, não sendo possível, sensorialmente,
apreender os componentes como aspectos
diferentes, nem separá-los fisicamente. No entanto, o
autor propõe a distinção desses componentes como
um útil instrumento de análise.
Maquet chama a esse instrumento de análise
"o paradigma dos três componentes"(1986:176), e diz
que ele pode ser aplicado não só para a análise
antropológica, como o fizeram Kluckhohn e Murray,
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mas pode ser também aplicado para a análise do
fenômeno estético.
Componente humano - como todos os outros
seres humanos (domínio do universal).Segundo o
autor, esse é o componente comum a todos os seres
humanos. Cada ser humano segue o mesmo ciclo de
nascimento e morte, todos/as precisamos dormir e
comer a cada dia. Todos/as necessitamos alguma
forma de organização social. Todos/as reagimos com
respostas cognitivas, afetivas e contemplativas ao
ambiente natural. Desta forma, para Maquet, o
componente humano é o domínio do universal. Esse
componente contém o que é comum a todos os
organismos humanos, ele é meta cultural, baseado
em similaridades entre todos/as. A necessidade de
organização visual, a necessidade de força
expressiva, são elementos que podem ser creditados
a esse componente meta cultural. Os aspectos de
comportamento e produção que podem ser
relacionados com a característica de universalidade
do ser humano não estariam, desta forma, presos às
fronteiras do cultural, eles ultrapassariam essas
fronteiras, dessa forma fazendo possível o
entendimento além das barreiras culturais. Para o
autor, esse é o componente que nos faz admirar
objetos de outras culturas. Por essa razão,
monumentos arquitetônicos como o Partenon, o Taj
Mahal e Notre Dame são considerados patrimônios
da humanidade, sendo compreendidos e admirados
por todos os povos, independente de local, cultura ou
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época. Da mesma forma, diz Maquet, uma escultura
tradicional africana representando sexo ou morte,
felicidade ou medo, amizade ou hierarquia, pode ser
diretamente apreendida por observadores não
africanos como representando essas ideias. O
componente humano é comum a todos os seres
humanos.
Componente cultural - como algum outro ser
humano
(domínio
da
variedade
e
da
multiplicidade)Este é o componente relativo a
pessoas que pertencem a uma mesma sociedade, a
uma mesma classe, a um mesmo grupo - falam a
mesma linguagem, vivem de acordo com as mesmas
regras, comem a mesma espécie de comida. O
componente cultural se refere à parte do nosso
comportamento que é similar a todos os membros de
uma sociedade na qual nós nascemos, ou na qual nós
vivemos. Cada sociedade organiza-se por códigos
específicos, seja da linguagem, dos cultos religiosos,
das classes sociais. Maquet diz que os estilos
estéticos estão enraizados no componente cultural,
que pode ser associado a uma cultura ou a um grupo.
Comparado com o grande elenco de possibilidades
definidas pelo componente humano, diz Maquet que
o componente cultural é mais limitado, pode ser
compreendido como o resultado de um processo de
exclusão: entre todos os alimentos que se pode
consumir, entre todas as linguagens que se pode
falar, entre todas as visões de mundo que fazem
sentido, entre todas as configurações de formas que
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podem ser utilizadas para representar a figura
humana, somente algumas, muitas vezes apenas
uma, são oferecidas por uma cultura a suas/seus
participantes. No entanto, à multiplicidade de
sociedades
e
grupos
correspondem
uma
multiplicidade de soluções, uma variedade de visões
de mundo, uma infinidade de estilos estéticos. É o
domínio da variedade e da multiplicidade. O
componente cultural é comum a uma sociedade ou
grupo.
Componente singular - como nenhum outro ser
humano (domínio do particular e único).Em nossa
cultura, cada um fala a linguagem comum, cada um
adapta-se aos códigos dessa cultura, cada um cria
formas utilizando o repertório de um estilo
culturalmente aceito, mas tudo isso, cada um de nós
realiza de uma maneira única e individual. No entanto,
salienta Maquet, alguns aspectos de nossas ações,
procedimentos e resultados recebem nossa marca
singular melhor do que outros. A característica
pessoal na forma de falar de um indivíduo é
facilmente reconhecível, ao passo que a maneira
singular com que cada um de nós escreve não é tão
fácil de reconhecer. No dizer de Maquet, quanto mais
complexo o resultado deum empreendimento, tão
mais claros são os indícios da singularidade do/a
autor/a. A singularidade pode estar mais presente nas
relações entre os elementos do que nos próprios
elementos. Para Maquet, isso é análogo a cada face
humana: cada traço, tomado isoladamente, pode ser
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encontrado igualmente em outra face, mas não a total
configuração de todos eles. Cada ser humano tem a
necessidade de sua expressão singular. É através
desse componente que se pode compreender os
estilos individuais. O componente singular é particular
a cada ser humano.
Este modelo de análise modernista é útil para
estudar as tendência do ensino de arte na
modernidade. Como o cultural está incluído no
humano, assim também o singular está incluído no
cultural. Maquet (1986:177) nos dá um exemplo
interessante, ao comparar esse processo com as
bonecas russas, em que cada uma está relacionada
com a outra por inclusão. Da mesma forma, o
humano, o cultural e o individual estão relacionados.
Educação estética do cotidiano
A educação estética está relacionada ao que
se aprende, portanto, às temáticas, à abordagem de
conteúdo e à educação do olhar; Diz Ana Mae
Barbosa que
Os novos valores e conceitos da ArteEducação, entre eles, os conceitos de
educação artística e educação
estética, que norteiam todas as
abordagens
contemporâneas
de
ensino da arte(...) todas, sem exceção,
são construídas embaixo do grande
guarda-chuva que são as noções de
educação artística – a educação do
fazer–e
educação
estética
–a
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educação para o ver, a educação da
emoção (BARBOSA,1997,p.14).

Marly Meira (2001) resgata o sentido do
estético em sua raiz grega, aysthèsis, cujo significado
referia-se a sentir com, ou seja, sentir junto com os
outros, aliando, assim, sensorialidade e sentimento.
A autora propõe uma retomada da relação
filosofia e arte, tanto no campo da educação como da
cultura, sob pena de não se ter mais argumentos que
sustentem o sentido do humano, esvaziado pela
cientificidade desviada para o consumo e os poderes
de dominação.
De acordo com Duarte Jr.(2003) vivemos
anestesiados, sob o efeito de nossa educação e da
mídia. A anestesia paralisaria nossos sentidos, como
para receber uma intervenção cirúrgica, ao passo que
uma educação estética nos devolveria à nossa
consciência e à nossa sensibilidade.
Para o autor, a educação estética (estésica)
nos conecta como prazer de ensinar, aprender e
transformar a realidade.
Paulo Freire também se referiu à anestesia, ao
contrapor sua educação problematizadora à
educação bancária, ao afirmar:
“Enquanto a prática bancária, como
enfatizamos, implica uma espécie de
anestesia, inibindo o poder criador dos
educandos,
a
educação
problematizadora,
de
caráter
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autenticamente reflexivo, implica um
constante ato de desvelamento da
realidade”( FREIRE,1988,p.70).

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 e pelos colegas, pela
natureza e nas diferentes culturas (BRASIL, 1997).
Anos 1980 a 1990: Influência da corrente
historiográfica História do Cotidiano – outras histórias
ordinárias de vozes que sempre estiveram caladas,
as vozes dos protagonistas anônimos da História
(AVANCINI,1995).
Movimentos sociais e minorias contam suas
histórias incomuns. A ideia de construção do
cotidiano traz à tona as relações simbólicas entre as
diversas linguagens. Desenho e escrita são
compreendidas como linguagens complementares,
que têm uma origem comum (PILLAR,1996) a partir
de uma perspectiva construtivista.
A pesquisa em ensino da arte avança. Ficam
evidentes relações entre o desenho e os processos
de
pré-alfabetização,
alfabetização
e
pósalfabetização.
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O LÚDICO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Patrícia de Matos Macedo Borogan

RESUMO
O objetivo deste trabalho de revisão bibliográfica
consiste em apresentar e analisar a importância das
atividades lúdicas no universo infantil. O lúdico
sempre esteve presente na vida da criança, através
das atividades desenvolvidas especificamente
objetiva-se o desenvolvimento de habilidades e
potencialidades, assim a criança pode interagir nas
diferentes áreas de aprendizagem. Toda criança deve
ser estimulada a brincar, este recurso pode
proporcionar um crescimento harmonioso entre o
corpo e a mente, desenvolvendo assim sua
inteligência, criatividade e socialização permitindo a
criança vivenciar novas experiências. Assim, ao
observar e imitar a criança tenta compreender
situações cotidianas que podem ser determinantes no
processo de desenvolvimento da sua capacidade de
socialização. Para cumprir com o papel de mediador
na aquisição do conhecimento, o professor precisa
adaptar práticas pedagógicas contextualizadas, que
venham de encontro às necessidades da criança.
Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se
uma pesquisa bibliográfica contando com o aporte
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teórico de alguns especialistas nesta temática, a
saber: Aberastury (1992), Eiras (2007), Friedmann
(1996), Kishimoto (1999/2000), Lopes (2001),
Macedo (2005), Machado (1997), Mello (1987),
Negrine (1994), Oliveira (2002), Piaget (1975), Santos
(1967) e Vygotsky (1994).
Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento.
Ensino Fundamental. Lúdico.
ABSTRATC
The aim of this bibliographic review work is to present
and analyze the importance of recreational activities
in the children's universe. Playfulness has always
been present in the child's life, through activities
developed specifically, the development of skills and
potential is aimed at, so the child can interact in
different areas of learning. Every child should be
encouraged to play, this resource can provide a
harmonious growth between the body and the mind,
thus developing their intelligence, creativity and
socialization allowing the child to experience new
experiences. Thus, when observing and imitating the
child, he tries to understand everyday situations that
can be decisive in the process of developing his
capacity for socialization. In order to fulfill the role of
mediator in the acquisition of knowledge, the teacher
needs to adapt contextualized pedagogical practices
that meet the child's needs. For the development of
this work, a bibliographical research was carried out
with the theoretical input of some specialists in this
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theme, namely: Aberastury (1992), Eiras (2007),
Friedmann (1996), Kishimoto (1999/2000), Lopes
(2001 ), Macedo (2005), Machado (1997), Mello
(1987), Negrine (1994), Oliveira (2002), Piaget
(1975), Santos (1967) and Vygotsky (1994).

Keywords: Learning.
school. Playful.

Development.

Elementary

INTRODUÇÃO
No ato de brincar a criança mostra toda sua
imaginação; motivada pelo desejo da descoberta
buscam a realização de seus sonhos e desejos. Nas
brincadeiras infantis, as crianças vivem situações
ilusórias; como nas brincadeiras de faz-de-conta onde
as crianças passam a imitar os adultos, manifestando
certas habilidades que não seriam esperadas para
sua idade.
A imitação exerce profunda influência
sobre o desenvolvimento mental da
criança. É, sobretudo, pela imitação
que ela aprende a andar, a falar, a
escrever e muitas outras atividades
pelas quais se integra no meio social.
[…] a imitação é um fator de
importância
básica
para
o
desenvolvimento mental da infância
(SANTOS, 1967, p. 129).

Através desse mecanismo a criança consegue
extrapolar a realidade passando a reproduzir cenas
Patrícia de Matos Macedo Borogan

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

757

do seu cotidiano. Desse modo pode-se dizer que é no
cotidiano que os conceitos sociais e culturais são
construídos pelas crianças.
Esse processo não se dá de maneira isolada,
pois o brincar e o jogar gera um espaço para pensar,
refletir, raciocinar e assim a criança avança no
raciocínio,
desenvolvendo
o
pensamento,
estabelecendo contatos sociais, compreendendo o
meio,
satisfazendo
desejos,
desenvolvendo
habilidades, conhecimentos e criatividade, a partir do
momento que está interagindo com o brincar.
Toda criança gosta de brincar, esta é
uma atividade que envolve, pois ao
brincar a criança está em constante
interação com atividades físicas e
fantasiosas, o que favorece seu
desenvolvimento mental e corporal. A
este respeito, Kishimoto (1999, p. 23)
esclarece que:

O brinquedo estimula a representação, a
expressão de imagens que evocam aspectos da
realidade. Ao contrário, jogos, como xadrez,
construção, exigem, de modo explícito ou implícito, o
desempenho de habilidades definidas pela estrutura
do próprio objeto e suas regras. O brinquedo
representa certas realidades.
De tal modo, podemos dizer que a brincadeira
pode ser entendida como atividade que, além de
promover o desenvolvimento das habilidades
motoras, afetivas e cognitivas do aluno, além de
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estimular
a
inteligência,
a
autonomia,
a
responsabilidade e a sensibilidade, incentiva a
interação e a resolução de conflitos.
Podemos também destacar o brinquedo como
elemento mediador da relação entre o adulto e a
criança,
sendo
parte
primordial
para
os
procedimentos educativos, podendo ser uma forma
de superação do egocentrismo.
A DIMENSÃO LÚDICA
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 á tona todas as emoções.
Nesta perspectiva o jogo e o brinquedo
possibilitam disputas, realiza inclusão e,
sobretudo é prazeroso.

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
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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. De acordo com
Macedo (2005, p. 18), “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”.
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
conteúdo deve ser desafiador e envolvente, deve ter
objetivos claros, mas, ao mesmo tempo
surpreendente.
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Sobre o ato de brincar, Macedo (2005, p. 13)
defende que:
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 […].

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
relacionada com a necessidade que o homem tem de
transformar o mundo.
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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, p. 18), 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.

Assim, a criança está sempre ocupada em
desenvolver formas mais complexas de agir,
buscando sempre o equilíbrio, mas sendo desafiadas
a modificar suas estruturas, seus esquemas, suas
ações;
provocando
alterações
no
seu
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desenvolvimento. Com isso são estimuladas podendo
descobrir e satisfazer seus desejos.
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.
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:
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O uso do brinquedo/jogo educativo
com fins pedagógicos remete-nos para
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.
O LÚDICO NO ENSINO FUNDAMENTAL
Em 1990 o Brasil participa de uma conferência
Mundial de Educação para Todos, realizada em
Jomiten na Tailândia, proposta pela UNESCO,
UNICEF, PNDU e pelo Banco Mundial. O resultado
dessa conferência foi à decisão de se lutar por uma
educação mais efetiva, capaz de atender as
necessidades básicas de aprendizagem, capaz de se
tornar universal, ampliando e abrangendo a todos de
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forma a dar oportunidades de conhecimento e
aprendizagem para crianças, jovens e adultos.
Em 20 de dezembro de 1996, é aprovada a
LDB, Lei de Diretrizes e Bases que consolida e amplia
o dever do poder público perante a educação, onde
em seu art 2º reafirma o compromisso com a
educação.
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
(BRASIL, 1996, p. 34).

No capítulo dois desta lei, são estabelecidas as
regras para o cumprimento dessa lei que abrange
toda educação básica, inclusive o ensino
fundamental. Na qual diz que se deve assegurar a
todos a formação para o exercício da cidadania,
fornecendo também meios para a continuidade nos
estudos.
Segundo a LDB a educação básica
compreende Educação Infantil (crianças de 0 a 6
anos, dividida em creche e pré-escola), Ensino
Fundamental que tinha duração mínima de oito anos,
estipulava que a criança teria que ingressar no Ensino
Fundamental aos sete anos. Porém em fevereiro de
2006, foi aprovada a lei nº11. 274, que institui o
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Ensino Fundamental de nove anos, e o Ensino Médio
com duração de três anos.
De acordo com a LDB, o ensino fundamental
tem por objetivo a formação básica do indivíduo,
sendo obrigatório e gratuito nas escolas públicas,
devendo
proporcionar
ao
educando
o
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.
A LDB/96 possibilitou os sistemas de ensino de
adotarem medidas que favorecessem diferentes
propostas políticos pedagógicas buscando uma nova
proposta educacional, implantando classes de
aceleração, regimes de ciclos e progressão
continuada, como forma de correção ao fluxo escolar.
Com essas medidas o governo tenta suprir o
problema da defasagem idade/série e também da
repetência, uma das grandes causadoras do fracasso
escolar.
Dessa maneira todos os brasileiros tem o
direito de exigir do poder público, o Ensino
Fundamental. No seu Art 32 § 2º a LDB 9.394/96
preconiza que os estabelecimentos que utilizam
progressão regular por série podem adotar no ensino
fundamental o regime de progressão continuada, sem
prejuízo da avaliação do processo de ensinoaprendizagem, observadas as normas do respectivo
sistema de ensino.
Ensinar no Ensino Fundamental
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A educação tem como proposta um ensino que
seja capaz de promover a cidadania, a autonomia,
criatividade e autoconfiança, consolidando o espaço
Democrático como princípio da educação para
a elaboração de valores, de respeito às diferenças, de
produção e disseminação do conhecimento.
Também ressalta a importância de ensinar
valores sociais e morais, compondo temas como
ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e
orientação sexual. Assim, cada escola pode priorizar
o conteúdo á ser elaborado, objetivando o
desenvolvimento das capacidades dos alunos. De
acordo com os PCNs são três as diretrizes que
orientam esse projeto.
•

Posicionarem-se em relação ás questões
sociais e interpretar a tarefa educativa como
uma intervenção na realidade no momento
presente;

•

Não tratar os valores apenas como conceitos
ideais;

•

Incluir essa perspectiva no ensino dos
conteúdos das áreas de conhecimento escolar
(BRASIL, 1998, p. 27).

Portanto, educar para a cidadania é uma
questão social que precisa de reflexão e discussão
para que valores possam ser resgatados no intuito de
se construir uma sociedade democrática.
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Podemos notar que os objetivos para o Ensino
Fundamental valoriza a capacidade cognitiva, afetiva,
física, ética, visando à inserção social com o objetivo
de alcançar o exercício da cidadania. Dessa forma
várias áreas estão integradas para compor o Ensino
Fundamental, tais como: Português, Matemática,
Ciências Naturais, História, Geografia, Arte,
Educação Física e temas transversais, que
abrangem: ética, saúde, meio ambiente, pluralidade
cultural e orientação sexual.
Sendo assim, a educação está voltada para a
preparação do cidadão, fortalecendo e ampliando
valores comprometidos com o desenvolvimento
intelectual do indivíduo.
Dessa forma, Mello (1987) afirma que uma
escola deve responder aos interesses da grande
maioria
que
dela
necessita,
transmitindo
conhecimentos e criando condições para que os
alunos se apropriem dos conceitos, habilidades e
atitudes que garantam e favoreçam o exercício pleno
da cidadania.
Com o passar do tempo à criança vai
adquirindo experiência, devido à convivência com os
adultos que vivem com ela. Esses fatores de
interação vão influenciar no desenvolvimento da
inteligência da criança. Cabe aos adultos estimular e
orientar essa criança para que leia possa sentir-se
protegida e assim ampliar seu repertório, não só do
ponto de vista linguístico como também cultural, com
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isso a criança vai amadurecendo e adquirindo sua
autonomia.
Estrutura e Característica do Jogo
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.
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
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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
pleno desenvolvimento do aluno.
A Importância do Brincar na Infância
Brincar aprendendo é um processo de
conhecimento muito interessante, pois assim a
criança recebe novos saberes sem se cansar.
Os jogos, brinquedos e brincadeiras
são atividades fundamentais da
infância. O brinquedo pode favorecer a
imaginação, a confiança e a
curiosidade,
proporciona
a
socialização, desenvolvimento da
linguagem, do pensamento, da
criatividade e da concentração
(SANTOS, 1967, p.110).

Para a criança o brincar representa o meio pelo
qual ela descobre seus sentimentos e pensamentos;
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através das brincadeiras elas começam a expressar
suas vontades atribuindo-lhes um significado e assim
descobrem o mundo.
Segundo Machado (1994) a criança conhece o
brincar como a primeira forma de cultura, pois esta
pertence a todos, e nos faz participar de ideias e
objetivos comuns, ela é o modo de convívio das
pessoas e as crianças transmitem o que aprendem
através do brincar, pois mesmo estando brincando
sem o objeto “brinquedo” a criança brinca com a
cultura.
A comunicação das crianças começa desde
muito pequenas, isto se da inicialmente através de
gestos e balbucios, possibilitando assim o
desenvolvimento de sua criatividade. Pela exploração
a criança vai construindo conhecimentos sobre os
objetos e inicia a compreensão de quais relações
quer estabelecer com eles. Aprende sobre seus
limites: quando puxar, empurrar, afastar-se, etc.
Um
experiência
necessário
estimulação
da mesma.

ambiente propício torna-se uma
bem sucedida para a criança, sendo
que ela encontre, motivação e
propiciando o desenvolvimento integral

A criança descobre suas possibilidades e
limitações através de movimentos, do seu próprio
corpo, e com o passar do tempo esta percepção vai
aumentando devido à interatividade com as pessoas.
Patrícia de Matos Macedo Borogan

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

771

Brincar com o corpo é descobri-lo é, portanto,
descobrir a si mesmo. A autodescoberta se
desenvolve a partir da percepção de suas
possibilidades e limitações. Essa percepção vai se
aguçando conforme o bebê amadurece e brinca com
seu corpo [...] (MACHADO, 1994, p.23).
Com o passar do tempo à convivência com os
adultos faz com que a criança adquire experiência,
isto devido ao convívio com o mundo. Fatores esses
que iram influenciar no desenvolvimento e na
interação da criança.
Para que ela possa sentir-se protegida a
criança deve ser estimulada e orientada dessa forma
seu repertório poderá ampliar-se, não só do ponto de
vista linguístico, como também cultural. São
responsáveis pela iniciação do aprendizado da
criança, a mãe e os adultos que convivem com ela
devendo ser os facilitadores de suas descobertas, a
construção de sua personalidade se dá através das
experiências vivenciadas no meio familiar.
Segundo Machado (1994), o desenvolvimento
da criança depende do respeito e da valorização de
cada fase da vida; pois com isso ela poderá
amadurecer e adquirir autonomia. Essas fases irão
ficar gravadas em sua mente, pois esse processo de
amadurecimento servirá de experiências para o seu
desenvolvimento mental e emocional.
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O tempo faz com que a criança descubra
novas formas de brincar, o faz-de-conta é uma das
brincadeiras onde se podem vivenciar situações
ilusórias aprendendo assim, a elaborar seu
imaginário. Através da brincadeira a criança
desenvolve sua capacidade imaginativa explorando o
mundo e a sua realidade, pois esta é uma forma
inconsciente de se comunicar.
De acordo com Machado (1994), o brincar
livremente favorece um crescimento mais saudável
para a criança, proporcionando a ela momentos de
alegria e prazer. Portanto, respeitar cada fase do
crescimento da criança e contribuir para o domínio
das atividades motoras que a criança desenvolve ao
longo da primeira infância é dever do adulto.
Brincadeiras de Criança
Brincar é um aprendizado de vida que leva as
crianças para esse ou aquele caminho, é também um
canal para o aprendizado e ou desenvolvimento,
senão o único canal para verdadeiros processos
cognitivos.
Que Som é esse?
Idade: 6 meses a 2 anos.
Tempo: 30 minutos.
Espaço: Sala de atividades.
Material: Objetos que emitam sons, instrumentos
musicais e brinquedos próprios para a idade.
Patrícia de Matos Macedo Borogan

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

773

Objetivo: Descobrir e produzir diferentes sons.
Quando bebê estimulá-lo a descobrir os sons que um
objeto emite e de onde vem cada som. Espalhe
diversos brinquedos por perto da criança e estimulea a descobrir cada som movimentando.
Com crianças de 2 anos procurar incentivá-las a falar
o nome do objeto que está emitindo o som (buzina,
chocalho, sirene).
Pintar e despintar
Idade: 1 a 2 anos.
Tempo: de 15 a 20 minutos.
Espaço: Sala de atividades.
Material: Cartolina, papel manilha ou paredes, tinta
guache, rolinho, pincel, esponja ou as mãos.
Objetivos:
• Explorar e reconhecer o corpo;
• Perceber e reconhecer as características dos
materiais (textura, dureza etc);
• Observar e perceber as transformações,
movimentos, formas e cores.
Antes de começar a pintura, estimule as crianças a
observar a superfície e suas características. Brinque
de fazer pegadas com as mãos e os pés e ou
desenhar com os dedos.
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Proponha que as crianças encontrem as diferenças e
as semelhanças entre as marcas que cada um deixou
(maior, menor, igual).
Túnel divertido
Idade: 2 a 4 anos.
Tempo: 30 minutos.
Espaço: Pátio.
Material: Cubos ou dados de espuma, bolas de
borracha e túnel de tecido.
Objetivo:
• Proporcionar
o
desenvolvimento
da
coordenação motora, agilidade, equilíbrio,
cooperação e percepção.
Formar um túnel onde as crianças deverão passar
engatinhando uma atrás da outra levando um cubo ou
bola na mão, que deverá passar para o colega
seguinte.
Soltando a imaginação
Idade: 2 a 4 anos.
Tempo: 30 minutos.
Espaço: Pátio.
Material: Lenços ou faixas para vendar os olhos.
Objetivo:
• Aperfeiçoar a audição e melhorar a percepção.
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Formar duplas com os participantes. Eles deverão
ficar distribuídos pelo pátio com os olhos vendados.
As duplas deverão se encontrar, um dos integrantes
deverá fazer um som, imitando algum animal e seu
parceiro deverá reconhecê-lo pelo som.
Ao reconhecer a voz do parceiro deverá reproduzir o
mesmo som.
Brincadeira do Morceguinho
Idade: 4 a 6 anos.
Tempo: 20 minutos.
Espaço: Pátio ou Quadra.
Objetivo:
• Adquirir noção de tempo e espaço;
• Relacionar números e quantidade;
• Desenvolver habilidades física, motora e
raciocínio matemático.
As crianças são reunidas em um pátio, uma é
escolhida para ser o Morceguinho, enquanto as
outras ficam a certa distância. O grupo então
pergunta: “Morceguinho que horas são?”.
A criança responde um número e dá os passos
relacionados ao número de horas em direção ao
grupo tentando pegar alguém. Enquanto isso o grupo
se afasta, até que alguém seja pego, e um novo
Morceguinho começa a brincadeira.
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Arco – Íris
Idade: 4 a 6 anos.
Tempo: 20 minutos.
Espaço: Pátio ou Quadra.
Material: Fitas de papel crepom, objetos, brinquedos,
roupas ou bexigas com as cores do arco-íris.
Objetivo:
• Conhecer as cores;
• Estimular a percepção visual;
• Desenvolver o equilíbrio.
Fazer um arco-íris no chão com tiras de papel crepom
coloridas. Colocar no final do arco-íris uma caixa de
papelão com brinquedos, bexigas, objetos ou
fantasias que correspondam às cores do arco-íris
desenhado no chão.
Formar fileiras, uma para cada cor atrás de uma linha
em frente ao arco-íris a mais ou menos 1m de
distância, ao sinal do professor, os primeiros de cada
fila deverão sair andando por cima da linha até o baú
e trazer um objeto que corresponda à cor de sua
equipe. Todos deverão repetir o mesmo processo; a
próxima criança sairá somente quando seu
companheiro ultrapassar a linha de chegada. A
equipe que primeiro completar o jogo será vencedora.
CONCLUSÃO
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No decorrer desse trabalho propusemos
elucidar a importância do lúdico no Ensino
Fundamental. Com isso, percebemos que com a
ludicidade a criança passa a desenvolver o raciocínio,
a criatividade e estabelecer uma relação com o outro
de uma forma prazerosa, aprender a aprender se faz
necessário hoje; então refletir sobre a importância de
estimular a criança desde pequena é descobrir e
explorar o mundo através do lúdico, pois ele oferece
uma forma diferenciada de ver o mundo.
Acreditamos que o sucesso da educação
depende de um bom desempenho do aluno, é
importante que a criança tenha conhecimento em um
dado momento no qual necessita de todas as
condições de aprendizagem, fazer uso das situações
comunicativas e a compreender a forma como o
conhecimento é concebido de maneira significativa,
contextualizada e motivada às representações e as
contribuições dos jogos e brincadeiras para este fim.
Esses aspectos devem interagir de modo
natural, mas também, despertar a curiosidade e o
interesse do indivíduo, permitindo-lhe os estímulos e
as condições necessárias para uma aprendizagem
significativa da realidade do mundo. No entanto é
imprescindível saber respeitar o tempo que cada
criança tem para assimilar e construir seu
conhecimento
Inovar e ter novos projetos para o futuro
representa a reflexão sobre o passado, oferecer aos
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alunos diferentes formas de aquisição do
conhecimento e repensar sobre o que foi feito traçar
novas metas, são questionamentos importantes,
priorizando a viabilização e a democratização que
compõe uma nova metodologia. Quando pensamos
nos métodos de alfabetização que fundamentarão a
nossa prática educativa, o lúdico vem como um
complemento a mais para auxiliar nesta jornada,
possibilitando assim a aprendizagem de uma maneira
divertida e descompromissada.
Através desse trabalho podemos observar
como a prática pedagógica fundamentada no lúdico
pode inovar a didática do professor. Sendo assim, é
fundamental acompanhar e explorar todo potencial
infantil através da várias formas de ludicidade, pois os
jogos e brincadeiras são um desafio à criança, é
fundamental que as escolas tenham nos jogos e
brincadeiras aliados permanentes.
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APRENDER E ENSINAR MATEMÁTICA NO
ENSINO FUNDAMENTAL
Patrícia Fragatte de Carvalho

“(...) A aprendizagem das crianças
começa
muito
antes
delas
frequentarem a escola. Qualquer
situação de aprendizado com a qual a
criança se defronta na escola tem
sempre uma história prévia. Por
exemplo, as crianças começam a
estudar aritmética na escola, mas
muito antes elas tiveram alguma
experiência com quantidades – elas
tiveram que lidar com operações de
divisão,
adição,
subtração
e
determinação
de
tamanho.
Consequentemente, as crianças têm a
sua própria aritmética pré-escolar.”
(VYGOTSKY,
1989,
apud
LA
TAILLE,1992).

A Matemática no currículo do ensino
fundamental (1º a 5º ano) se apresenta como um
componente importante na construção da cidadania
da criança, na medida em que a sociedade se utiliza,
cada vez mais, de conhecimentos científicos e
recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem
se apropriar.
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Por esta razão ela precisa estar ao alcance de
todas as crianças já nas séries iniciais e a
democratização do seu ensino deve ser prioridade,
principalmente, na escola através do trabalho
docente, tornando possível um aprendizado sem
discriminação.
Por sua vez, a atividade matemática, por estar
tão presente no cotidiano dos alunos, faz com que
eles desenvolvam uma inteligência essencialmente
prática, que permite reconhecer problemas, buscar e
selecionar informações, tomar decisões e, portanto,
desenvolver uma ampla capacidade para lidar com a
matemática.
Quando essa capacidade é potencializada pela
escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado.
Por isso é fundamental não subestimar a capacidade
dos alunos, reconhecendo que resolvem problemas,
mesmo que razoavelmente complexos, lançando mão
de seus conhecimentos sobre o assunto e buscando
estabelecer relações entre o já conhecido e o novo.
O significado da matemática para o aluno
também resulta das relações que ele estabelece entre
ela e as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano
e das relações que ele percebe entre os diferentes
temas matemáticos.
O estabelecimento de relações é tão
importante quanto a exploração dos conteúdos
matemáticos, pois, abordados de forma isolada, os
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conteúdos podem acabar representando muito pouco
para a formação do aluno, particularmente para a
formação da cidadania. (ZUNINO, 1995).
De acordo com Bruner (1972 p, 15) : “(...) Aprender
não deve apenas levar-nos até algum lugar, mas
também permitir-nos, posteriormente, ir além de
maneira mais fácil.”
Assim mesmo antes de freqüentar a escola, as
crianças classificam, ordenam, quantificam e medem
e desta forma mantêm uma boa relação com a
Matemática.
De acordo com Smole (2001), essa relação se
complica quando a criança inicia sua vida escolar e
se agrava gradativamente no decorrer de todos os
níveis de ensino.
Acreditamos que em geral, as investigações
realizadas no cotidiano escolar têm mostrado que
pouco se trabalha com Matemática no início da
escolarização, seja na educação infantil ou nas séries
iniciais do ensino fundamental. Dessa forma, a
prioridade no trabalho dos professores deveria estar
direcionada não apenas aos processos de aquisição
da leitura e da escrita, em disciplinas como a Língua
Portuguesa, mas inclusive, na linguagem e na escrita
matemática. Porém é possível notar que a
matemática,
ainda
é
tratada
de
forma
descontextualizada, desligada da realidade, das
demais disciplinas e até mesmo da língua materna.
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É fato também que, como atividade
socialmente definida, a Matemática está sujeita a
algumas crenças e opiniões que, de alguma forma,
influenciam nossa concepção. Desse modo, a criança
chega à escola carregada de ideias equivocadas,
como por exemplo, de que a matemática é difícil,
complicada, utilizada somente por estudiosos e
gênios e que por ser abstrato o conhecimento
matemático não tem utilidade fora do ambiente
escolar.
A
partir
desses
pré-julgamentos,
possivelmente, pode surgir uma aversão, bloqueio
e/ou dificuldade das crianças em reconhecer a
matemática como parte do cotidiano, segundo
(SMOLE, 2001).
Nesse sentido, Chacon (2003), menciona que
as crenças sobre a matemática e as crenças sobre a
aprendizagem matemática são fatores importantes
para a motivação dos alunos.
Quando o método utilizado pelo professor não
corresponde às expectativas dos alunos, estes
passam a acreditar que a matemática é uma disciplina
difícil e com pouca ligação com seu dia a dia,
sentindo-se desmotivados e comprometendo a
aprendizagem.
Na mesma linha de pensamento, Machado
(1987) propõe uma reflexão mais profunda ao
analisar de onde se originam essas dificuldades e
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aversão à matemática. Concluiu que a dificuldade não
está na matemática em si, mas em como ela vem
sendo ensinada, passando-se a imagem de que ela é
o lugar por excelência das abstrações, enfatizando-se
seus aspectos formais, num total divórcio da
realidade e de seu significado, tanto para quem
aprende como para quem ensina.
Todavia, a aprendizagem matemática da
criança tem que acontecer com atividades que lhe
tragam significação.
Atualmente, algumas escolas e professores
têm apresentado o conhecimento matemático pronto
e acabado para o aluno, ou seja, não permitem ao
aluno construir sua aprendizagem estabelecendo
essa relação de significação, do que ele vê dentro da
escola com o que ele já conhece fora dela.
Contudo é importante destacar que a
matemática deverá ser vista pelo aluno como um
conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento
do seu raciocínio, de sua capacidade expressiva, de
sua sensibilidade e estética e de sua imaginação.
(PARRA, 1996)
“A matemática desempenha papel
decisivo, ao permitir, na formação do
cidadão,
o
desenvolvimento
proveitoso
de
habilidades
diversamente
importantes
no
raciocínio lógico dedutivo, interferindo
fortemente na capacitação intelectual
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pensamento.”

Porém, infelizmente, o ensino da matemática,
segundo pesquisas e literaturas a este respeito,
apontam que em muitas escolas e por muitos
professores ainda está direcionado para atuar como
instrumento disciplinador e excludente.
Uma grande maioria de professores ensina a
matemática de forma descontextualizada, inflexível e
imutável. Acreditamos que o processo de ensino e
aprendizagem da matemática deve ser bem
trabalhado nas escolas, para que futuramente os
alunos não apresentem dificuldades graves, quanto a
construção deficiente do pensamento lógico.
(PARRA, 1996).
Para Eckhardt (2001), muitos professores têm
consciência de que sua metodologia não é a mais
adequada, porém não tem coragem de mudar, se
sentem inseguros diante do novo.
Há muitos educadores que reconhecem e
admitem achar o modelo tradicionalista de ensino
cômodo e seguro. Para eles é difícil de abandonar e
aceitar o novo, depende de se desfazer do que já tem
conhecimento e segurança e assumir novos riscos. É
importante que os professores busquem se
aperfeiçoar:
“[...] para alguns professores, é
necessário uma ajuda inicial, um apoio
à insegurança que estão enfrentando,
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outros já transformam em prática
aquilo que estão aprendendo, não
tendo medo de errar, recomeçar e
aprender junto com seus tropeços,
havendo, também, aqueles que
mesmo tendo um apoio inicial, não
querem largar esse apoio, com medo
de não saber fazer.” (ECKHARDT,
2001, p. 49).

É relativamente recente, na história da
Didática, a atenção ao fato de que o aluno é agente
da construção do seu conhecimento, pelas conexões
que estabelece com seu conhecimento prévio num
contexto de resolução de problemas.
Naturalmente, na medida em que se redefine o
papel do aluno frente ao saber, é preciso
redimensionar também o papel do professor que
ensina Matemática no ensino fundamental. (DANTE,
1989)
Numa perspectiva de trabalho em que se
considere a criança como protagonista da construção
de sua aprendizagem, o papel do professor ganha
novas dimensões. Uma faceta desse papel é a de
organizador da aprendizagem. Para desempenhá-la,
além de conhecer as condições socioculturais,
expectativas e competência cognitiva dos alunos,
precisará escolher o(s) problema(s) que possibilita(m)
a construção de conceitos/procedimentos e alimentar
o processo de resolução, sempre tendo em vista os
objetivos a que se propõe atingir.
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Além de organizador o professor também é
consultor nesse processo. Não mais aquele que
expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que
fornece as informações necessárias, que o aluno não
tem condições de obter sozinho. Nessa função, faz
explanações, oferece materiais, textos, etc. (DANTE,
1989).
Outra de suas funções é como mediador, ao
promover a confrontação das propostas dos alunos,
ao disciplinar as condições em que cada aluno pode
intervir para expor sua solução, questionar, contestar.
Nesse papel, o professor é responsável por
arrolar os procedimentos empregados e as diferenças
encontradas, promover o debate sobre resultados e
métodos, orientar as reformulações e valorizar as
soluções mais adequadas. Ele também decide se é
necessário prosseguir o trabalho de pesquisa de um
dado tema ou se é o momento de elaborar uma
síntese, em função das expectativas de
aprendizagem previamente estabelecidas em seu
planejamento. (PANIZZA,2006).
Atua como controlador ao estabelecer as
condições para a realização das atividades e fixar
prazos, sem esquecer de dar o tempo necessário aos
alunos. (PANIZZA,2006).
Como um incentivador da aprendizagem, o
professor estimula a cooperação entre os alunos, tão
importante quanto a própria interação adulto/criança.
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A confrontação daquilo que cada criança
pensa com o que pensam seus colegas, seu
professor e demais pessoas com quem convive é uma
forma de aprendizagem significativa, principalmente
por pressupor a necessidade de formulação de
argumentos (dizendo, descrevendo, expressando,
comprovando,
questionando,
convencendo).
Segundo PANIZZA, 2006.
Para Eckhardt:
“[...] quando o professor começa a ter
coragem de inovar, ele passa a
perceber a construção própria, o
crescimento
dos alunos e a
importância do grupo, passando a ter
confiança em si e em seu trabalho,
sentindo-se competente e seguro no
seu desenvolvimento das atividades e
manifestando satisfação pessoal e
profissional.” (ECKHARDT, 2001, p.
50).

Além da interação entre professor e aluno, a
interação
entre
alunos
desempenha
papel
fundamental na formação das capacidades cognitivas
e afetivas.
Em geral, se explora mais o aspecto afetivo
dessas interações e menos sua potencialidade em
termos de construção de conhecimento. Aponta
PANIZZA, 2006.
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Numa reflexão sobre o ensino da Matemática,
Bravo (1996, p.26) afirma que é de fundamental
importância ao professor:
• Identificar as principais características dessa
ciência, de seus métodos, de
suas ramificações e aplicações;
• Conhecer a história de vida dos alunos, sua
vivência de aprendizagens fundamentais, seus
conhecimentos informais sobre um dado assunto,
suas condições sociológicas, psicológicas e
culturais;
• Ter clareza de suas próprias concepções sobre a
Matemática, uma vez que a prática em sala de
aula, as escolhas pedagógicas, a definição de
objetivos e conteúdos de ensino e as formas de
avaliação estão intimamente ligadas a essas
concepções.
Como já descrito anteriormente, as crianças
que ingressam no primeiro ciclo, tendo passado ou
não pela pré-escola, trazem consigo uma bagagem
de noções informais sobre numeração, medida,
espaço e forma, construídas em sua vivência
cotidiana.
Essas noções matemáticas funcionarão como
elementos de referência para o professor na
organização das formas de aprendizagem. Desse
modo, é fundamental que o professor, antes de
elaborar situações de aprendizagem, aproveite e
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investigue o conhecimento prévio que essa criança
possui.
É importante, ressaltar aqui, que as crianças
nesta fase de desenvolvimento, segundo Piaget,
apresentam um comportamento mais egocentrico o
que torna possível compreender a preferência por
atividades que possam ser realizadas sozinhas não
interessando a produção dos colegas. (ZASLAVSKY,
2000).
Nesse sentido, é fundamental a intervenção do
professor, socializando as estratégias pessoais de
abordagem de um problema, sejam elas semelhantes
ou diferentes, e ensinando a compartilhar
conhecimentos.
Eles também se utilizam de representações
tanto para interpretar o problema como para
comunicar sua estratégia de resolução. Essas
representações evoluem de
formas
pictóricas
(desenhos com detalhes nem sempre relevantes
para a situação) para representações simbólicas,
aproximando-se cada vez mais das representações
matemáticas. (ZASLAVSKY, 2000)
Essa evolução depende de um trabalho do
professor no sentido de chamar a atenção para as
representações, mostrar suas diferenças, as
vantagens de algumas, etc.
Ao explorarem as situações-problemas, os
alunos deste ciclo precisam do apoio de recursos
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como materiais de contagem (fichas, palitos,
reprodução de cédulas e moedas), instrumentos de
medida,
calendários,
embalagens,
figuras
tridimensionais e bidimensionais, etc. (ZASLAVSKY,
2000)
Contudo, um aspecto muito peculiar desse
ciclo é a forte relação entre a língua materna e a
linguagem matemática. Se para a aprendizagem da
escrita o suporte natural é a fala, que funciona como
um elemento de mediação na passagem do
pensamento à escrita, na aprendizagem da
Matemática a expressão oral também desempenha
um papel fundamental. (ZASLAVSKY, 2000).
No entanto, é possível observar que a
dificuldade em relação a aprendizagem Matemática,
está presente tanto nas crianças quanto nos
professores, naquilo que Polity (2002) chama de
“problemas de ensinagem” na área da matemática,
que são as dificuldades que o professor encontra para
ensinar essa disciplina. Geralmente vem de sua
experiência pessoal e formação profissional.
Cabe então descobrir novos jeitos de
trabalhar com a matemática de forma
desafiante, divertida e dinâmica. De
certo modo, o ensino da matemática
tem passado ao longo dos anos, por
sucessivas reformas, mesmo assim, o
fracasso escolar matemático continua
e algumas perguntas têm sido
constantemente
feitas
pelos
professores e profissionais da área
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da educação: afinal o que trazem de
novo os parâmetros curriculares
nacionais? Por onde começar a
mudar? (POLITY,2002).

As ideias básicas contidas nos PCNS em
matemática refletem muito mais do que uma mera
mudança de conteúdos, apontando para a
necessidade de mudanças urgentes não só no que
ensinar, mas principalmente como ensinar e avaliar e
como organizar situações de ensino aprendizagem.
Os conteúdos aparecem
organizados em blocos:
•

nos

PCNS

Números e operações – onde o educador
pode trabalhar da seguinte forma com a
criança: favorecer a contagem através da
formação de coleções com diferentes objetos
que estimulem as crianças a buscarem
estratégias que facilitem a identificação de
quantidades, quantificação, correspondência
um a um e estimativas. Construir fichas de
identificação de cada criança contendo
números que indicam por exemplo: idade,
peso, altura, número de pessoas que moram
na mesma casa, datas de nascimentos,
número de animais que possui, entre outros.
Proporcionar um espaço onde as crianças
possam trocar as fichas, ler e interpretar as
informações numéricas e para trabalhar a
sequência numérica, usar os números das
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ruas e o calendário, também ordenar uma
sequência de fatos e/ou identificar a posição
de um jogador numa situação de jogo. O
educador pode fazer uso de cédulas e
moedas, ábaco e calculadoras.
•

Espaço e forma - para esse conteúdo que
envolve geometria, o educador pode utilizar-se
de jogos, tais como: Jogos de Circuito, Caça
ao Tesouro, Batalha Naval para situar e
deslocar a criança no espaço, através de
instruções e também jogos para adivinhar um
determinado objeto referindo-se apenas ao
formato dele. Realizar relatos de trajetos e
construções de itinerários de percursos
conhecidos ou a partir de instruções dadas
oralmente e por escrito; Construir maquetes,
plantas da sala de aula e de outros espaços,
identificando semelhanças e diferenças;
Montar também dobraduras identificando eixos
de simetria e retas paralelas e quebra-cabeças
para criar mosaicos com formas geométricas
planas e observar simetrias; Realizar também
a leitura de guias de ruas, mapas e croquis
fazendo uso das referências de localização e
lateralidade; Organizar exposições com desenhos e fotos de formas encontradas na
natureza ou produzidas pelo homem, como
folhas, flores, frutas, pedras, árvores, animais
marinhos e de objetos criados pelo homem,
para que os alunos possam perceber suas
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formas geométricas; Classificar os sólidos
geométricos a partir de critérios como:
superfícies arredondadas e superfícies planas,
vértices, entre outras; Realizar a montagem e
desmontagem de caixas com formatos
diferentes para observar a planificação de
alguns sólidos geométricos.
•

Grandezas e medidas –
Para esse
conteúdo o educador pode fazer atividades
de medida utilizando partes do corpo e
instrumentos do dia-a-dia: fita métrica, régua,
balança, recipiente de um litro, que permitam
desenvolver
estimativas,
cálculos
e
comparações de medidas. Observar e fazer
intervenções junto as crianças, com relação as
embalagens trazidas por eles, identificando
grandezas e suas respectivas unidades de
medidas; Elaborar, também, livros de receitas;
culinária, de massas de modelar, de tintas, de
sabonetes, de perfumes, etc. (ampliando e
reduzindo receitas); Construir linhas do tempo
diversas; Explorar as noções de perímetro e de
área a partir de situações-problema.

•

Tratamento da informação – Nesse
conteúdo o educador deve trabalhar bastante
a oralidade e a organização de informações,
por isso pode fazer também a leitura, reflexão
e discussão sobre dados relacionados ao
cotidiano da criança e que aparecem em
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jornais, revistas, rádio, TV, internet. Organizar
de pesquisas relacionadas a assuntos
diversos;
E já que estamos mencionando a respeito de
conteúdos, Zabala (1998) enfatiza a necessidade de
entender a palavra conteúdo basicamente em três
dimensões:
a) Conceitos: explicam as intenções
educativas, englobam fatos e princípios, ou seja, o
que se deve saber e o que se deve ensinar; b)
Procedimentos: dizem respeito a técnicas e métodos,
ou seja, o que se deve saber fazer; c) Atitudes:
abrangem valores e normas, ou seja, como se deve
ser.
Assim sendo os parâmetros curriculares em
matemáticas (BRASIL, 2000), citam algumas ideias
básicas para que os professores desempenharem um
ensino melhor e de qualidade, são elas:
•

Prioridade para resolução de problemas;

•

Eliminação
matemática;

•

Uso da história da matemática;

•

Ênfase no cálculo mental como estratégia de
ensino;

do

ensino

mecânico

da

As ideias acima apresentadas não são novas
para quem pesquisa e acompanha as tendências da
Educação Matemática no mundo. Muitos países já
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passaram por essas reformulações, com maior ou
menor grau de sucesso. Nos PCN's há avanços
importantes, caso se consiga entender os parâmetros
como tal e não como uma listagem de conteúdos.
(BRASIL, 2000).
O mais importante é a mudança da postura do
professor em sala de aula. Como mudar a relação de
afeto, de ódio ou de medo do professor para com a
Matemática? Como fazer com que o professor de
Ensino Básico que, muitas vezes, escolheu essa
profissão já como uma esquiva à Matemática, faça
''as pazes'' com ela? (POLITY,2002).
Como toda reforma que se pretenda fazer,
resistências ocorrerão.
Porém a preocupação
maior incide em saber como preparar de forma
conveniente os professores para essas mudanças.
Parece ficar cada vez mais evidente a necessidade
de propiciar aos professores vivências pessoais de
aprendizagem matemática e de promover a
consciência do seu pensar, a chamada metacognição
no decorrer das mesmas, vivências que sejam
prazerosas.
O espírito inovador dos PCN's poderá, assim,
ser melhor compreendido, permitindo que novas
abordagens sejam introduzidas e outras sejam
mantidas ou modificadas. (ZUNINO, 2002).
Cabe aos educadores matemáticos envolvidos
na Educação e na Formação Continuada do
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Professor, colaborar para um melhor entendimento e,
consequentemente, para o uso adequado das
orientações contidas nos mesmos, evitando assim,
que uma proposta que traga inovações importantes
esteja fadada ao fracasso, por ser mal interpretada e/
ou mal utilizada em sala de aula. (ZUNINO, 2002).
Portanto, é consensual a ideia de que não
existe um caminho que possa ser identificado como
único e melhor para o ensino de qualquer disciplina,
em particular, da Matemática. No entanto, conhecer
diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é
fundamental para que o professor construa sua
prática. Dentre elas, enfatiza-se a utilização dos jogos
(ZUNINO,2002).
Por fim, convém salientar que:
“ Se na escola assumirmos tanto ao
ensinar como ao avaliar, que fazer
Matemática é mais do que fazer
contas, não só poderíamos conseguir
que
as
crianças
adquirissem
conhecimentos
como
também
ofereceríamos a oportunidade de que
elas se apaixonassem por essa
invenção
humana
que
é
a
Matemática.” (ZUNINO, 1995, p.27).
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LUDOTERAPIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
Patrícia Maurício Fernandes

Resumo
A ludoterapia assumiu nos ultimos tempos relevante
importancia para o ensino e desenvolvimento infantil.
Partiu da ciência da psicologia para a linha de
aplicação pedagógica. O presente artigo tem como
objetivo apontar brevemente uma a revisão
bibliográfica acerca do tema, demonstrar sua inclusão
como técnica pedagogica aplicável à educação
infantil e exemplificar algumas técnicas estratégicas
utilizadas na prática da ludoterapia. O artigo evidência
que atualmente é um desafio ao professor apresentar
propostas pedagógicas que despertem o interesse
nos pequenos alunos e que os envolvam numa
aplicação das atividades lúdicas de forma mais
prazerosa e efetiva.
Palavras-chave: Ludoterapia, Educação Infantil,
Brincadeira.
Abstract
In recent time, the ludotherapy has gain relevant
importance in the field of children´s education and
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children´s development. This therapy derived from the
science of psychology to the field of pedagogy. This
article aims to showing one to literature review about
the subject, demonstrating its application as a
pedagogical technique applicable to childhood
education and exemplify some strategic techniques
used to practice of play therapy. According to article,
the currently challenge to ludotherapy is that the
teacher to introduce pedagogical proposals (play
therapy) that arouse interest in little students and
involving them in implementation of recreational
activities more enjoyable and effective way.
Keywords: Ludotherapy, Childhen’s Education, Play.
INTRODUÇÃO
Entender o ambiente pedagógico na educação
infantil é entender o papel da ludoterapia na
compreensão do modo de ser da criança e, após tal
compreensão, propor a aplicação técnica que
favoreça ao desenvolvimento educacional da criança.
Notadamente, poderá ser verificado que a
técnica psicoterapêutica – ludoterapia –
que
proporcionou o desenvolvimento de uma intervenção
prática no desenvolvimento da criança deve não
somente levar em consideração a intervenção no
ambiente da criança, mas também valer-se de
instrumentos para avaliação da efetividade de sua
aplicação.
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Desta forma, o presente artigo visa apontar
uma revisão literária acerca do tema ludoterapia e sua
aplicação no ambiente da educação infantil. Sendo
assim, este artigo será subdividido em três partes,
primeiramente será apresentada uma breve revisão
bibliográfica envolvendo a temática da ludoterapia.
Na segunda parte, serão abordadas a inclusão da
ludoterapia na educação infantil e algumas técnicas
lúdicas aplicáveis ao ambiente da educação infantil.
E finalmente, na última parte, será apresentada
uma breve conclusão sobre ludoterapia e sua
contribuição para a educação infantil.
REVISÃO LITERARIA: LUDOTERAPIA
A ludoterapia pode ser entendida como a
técnica psicoterapêutica, que segundo Feijoo (1997):
“Ludoterapia significa a aplicação de
procedimentos de psicoterapia através
da
ação
do
brincar,
mais
especificamente, é o processo
psicoterapêutico, que lançando mão
do brinquedo, vai, através, da
brincadeira constituir-se na estratégia
utilizada pelo psicoterapeuta, a fim de
que se possa rumar no sentido da
autenticidade, aspecto este que
fundamenta
a
essência
da
psicoterapia de base fenomenológicoexistencial.” (FEIJOO, 1997, p. 4-11)

Na percepção de Pregnolato (2005), “A
Ludoterapia é a psicoterapia adaptada para o
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tratamento infantil, através do qual a criança,
brincando, projeta seu modo de ser. O objetivo dessa
modalidade de análise é ajudar a criança, através da
brincadeira, a expressar com maior facilidade os seus
conflitos e dificuldades, ajudando-a em sua solução
para que consiga uma melhor integração e adaptação
social, tanto no âmbito da família como da sociedade
em geral”. A partir desta análise seria possível ao
terapeuta - ou ao docente - interpretar os resultados
da aplicação da terapia para então compreender o
mundo interno e a dinâmica da personalidade da
criança.
Do mesmo modo, é possível compreender a
ludoterapia como o processo terapêutico aplicado
através da brincadeira que, conforme Cabral e Nick
(2000), a “Análise infantil é um método de diagnóstico
e terapia infantil que combina os princípios da
Psicanálise freudiana e as técnicas projetivas
consagradas nos testes de Rorschach e de Murray
(T.A.T.). A esse método deu Melanie Klein
(Psicanálise da Criança, 1932) o nome de
playtechnique, ou técnica de brinquedo, ou ainda
ludoterapia, depois desenvolvida por outros
psicanalistas da Escola de Londres, como D. W.
Winnicott e Money Kyrle, e adotada no todo ou em
parte por analistas de outras correntes. A análise
infantil funda-se no princípio da catarse, uma vez que
tenta explorar o mundo de sentimentos e impulsos
inconscientes (os ”fantasmas” infantis) como origem
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efetiva de todas as ações e reações observadas em
crianças.”
Já segundo Klein (1975), as descobertas da
psicanálise que resultaram numa criação de uma
nova Psicologia Infantil e por meio delas aprendemos
que, já nos primeiros anos de vida, as crianças
experimentam não apenas impulsos sexuais e
angústia, mas também sofrem grandes desilusões.
Desta forma, o caráter primitivo do psiquismo
infantil requer uma técnica analítica especialmente
adaptada à criança, e vamos encontrá-la na análise
lúdica, literalmente a ludoterapia. Por meio deste
método obtemos acesso às fixações e experiências
mais profundamente recalcadas da criança, o que nos
possibilita exercer uma influência radical em seu
desenvolvimento.
E Winnicott (1975), seguindo a aplicação da
brincadeira, postulou a existência de um espaço
potencial entre o bebê e a mãe. Esse espaço varia
bastante segundo as experiências de vida do bebê
em relação à mãe ou figura materna, e pode ser
contrastado esse espaço potencial (a) com o mundo
interno (relacionado à parceria psicossomática), e (b)
com a realidade concreta ou externa (que possui suas
próprias dimensões e pode ser estudada
objetivamente, e que, por muito que possa parecer
variar, segundo o estado do indivíduo que a está
observando, na verdade permanece constante).
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É a brincadeira que é universal e que é própria
da saúde: o brincar facilita o crescimento e, portanto,
a saúde; o brincar conduz aos relacionamentos
grupais; o brincar pode ser uma forma de
comunicação na psicoterapia; finalmente, a
psicanálise foi desenvolvida como forma altamente
especializada do brincar, a serviço da comunicação
consigo mesmo e com os outros.
É no brincar, e somente no brincar, que o
indivíduo, criança e adulto, pode ser criativo e utilizar
sua personalidade integral: e é somente sendo
criativo que o indivíduo descobre o eu (self).
Conforme Arzeno (1995), devemos comunicarnos com as crianças através da brincadeira ou jogo e
de algumas palavras simples que possam captar
claramente.
De acordo com Junqueira O desenvolvimento
infantil se encontra particularmente vinculado ao
brincar, uma vez que este último se apresenta como
a linguagem própria da criança, através da qual lhe
será possível o acesso à cultura e sua assimilação. O
brincar se apresenta como fundamental tanto ao
desenvolvimento cognitivo e motor da criança quanto
à sua socialização, sendo um importante instrumento
de intervenção em saúde durante a infância.
Molon nos diz (2001)
“Em meu trabalho na clínica fica
evidente a importância da atividade
lúdica para as crianças. Nesta posição
Patrícia Maurício Fernandes
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de descobridores adquirem novas
habilidades (as funções do brincar
estão ligadas à construção do próprio
corpo),
enfrentam
emoções
complexas e conflitantes reencenando
a vida real”.

A importância da ludoterapia para o
entendimento do comportamento infantil permitiu que
essa técnica terapêutica se propagasse para o
ambiente escolar de tal forma que passou a
representar importante instrumento de compreensão
e desenvolvimento das crianças.
Fica evidente que a aplicação de uma proposta
lúdica no desenvolvimento infantil pode ser percebida
com uma ferramenta fundamental para uma
intervenção radical no comportamento da criança.
Devendo-se levar em consideração também que a
efetividade do resultado da intervenção do terapeuta
(ou docente) no desenvolvimento da criança, cujo
resultado deve estar ligado ao desenvolvimento de
um comportamento que leve em consideração os
padrões comportamentais esperados para uma
criança.
LUDOTERAPIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para entender a ludicidade no ambiente
escolar é necessário compreender que a efetividade
da aplicação da proposta lúdica no ambiente
educacional
recai não
somente
sobre
o
comportamento da criança, mas também no modo
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como a proposta é implementada e conduzida pelo
professor.
A ludoterapia está relacionada ao brincar,
assim é válido fazer uma diferenciação dos termos
brincar e brincadeira, segundo Cardoso e Vieira
(2008), o termo brincar será utilizado para indicar o
comportamento da criança, enquanto que o termo
brincadeira irá designar a caracterização da atividade,
tais como: brincadeira de faz-de-conta, brincadeira de
futebol.
Desta forma, os aspectos da ludicidade se
destacam como sendo um instrumento que facilita a
compreensão de como ela influência no
comportamento e aprendizagem infantil. Por estar
relacionada ao brincar – ao comportamento da
criança -, a aplicação da proposta lúdica incide sobre
o principal aspecto da vida infantil que é a brincadeira.
Conforme Macedo, Petty e Passos (2005, p. 13-14):
O brincar é fundamental para o nosso
desenvolvimento. É a principal
atividade das crianças quando não
estão
dedicadas
às
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
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servem de projeção ou suporte delas,
fazem parte de um mesmo contínuo
topológico.
Interessante
porque
canaliza, orienta, organiza as energias
da criança, dando-lhes forma de
atividade ou ocupação. Informativo
porque, nesse contexto, ela pode
aprender sobre as características dos
objetos, os conteúdos pensados ou
imaginados.

Deste modo, mesmo levando em consideração
o impacto de novos aspectos que tem influenciado de
forma significativa o aprendizado e a vida das
crianças - como ausência de propostas lúdicas no
ambiente escolar e maior tempo dispendido
assistindo televisão ou na internet (programação
infantil pouco produtiva e educativa) -, a ludicidade
ainda possui notada importância para o trabalho de
desenvolvimento e aprendizagem infantil.
E, no contexto atual de novos aspectos
influenciando a vida das crianças, o professor deve se
ocupar em desenvolver uma proposta lúdica que
esteja relacionada ao dia a dia dos pequenos,
procurando apresentar atividades que sejam mais
atraentes e significativas a eles. Segundo Dohme
(2005) apresenta “o uso do lúdico na educação prevê,
principalmente a utilização de metodologias
agradáveis e adequadas às crianças que façam com
que o aprendizado aconteça dentro do seu mundo,
das coisas que lhes são importantes e naturais de se
fazer, que respeitam as características próprias das
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crianças, seus interesses e esquemas de raciocínio
próprio”, tal que um desafio para a proposta lúdica
seria tornar as atividades pedagógicas desenvolvidas
mais atrativas e de fácil assimilação pelas crianças.
Notadamente, são evidentes os méritos da
prática pedagógica tradicional (passar lição na lousa,
por exemplo) por fazerem parte do dia a dia dos
professores e ela não deve ser abandonada.
Contudo, a aplicação de uma proposta lúdica ampla
evidência a necessidade de trazer para a atualidade
das crianças atividades que possam proporcionar um
maior rendimento e assimilação pelos pequenos, pois
sua aplicação estará familiarizada com o universo das
crianças. E, adicionalmente, tornando assim o
ambiente pedagógico menos obrigacional –
“obrigação de ir para a escola” - e mais prazeroso
para todos (crianças e docentes) e contribuindo para
uma mediação do professor mais efetiva.
Frente a isso, a ludicidade ganhou grande
importância para a educação, pelo simples fato da
criança levar a brincadeira muito a sério, ou seja,
enquanto os adultos assumem a brincadeira como um
momento de descontração e prazer, as crianças
levam a brincadeira muito a sério pelo fato delas só
fazerem isso durante quase o tempo todo e só
interrompem o momento da brincadeira quando tem
que realizar suas necessidades fisiológicas (comer e
dormir).
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É por esta razão que Freire, apud Almeida
(1987), fala sobre a importância da ludicidade na
educação, considerando-a uma atividade séria, mas
que deve envolver prazer e satisfação, tendo um
aspecto ativo, indagador, reflexivo, desvendador,
socializador e criativo, sendo este conjunto a
essência da educação lúdica. Do mesmo modo,
afirma que as crianças têm desejos e vontades
próprias e os educadores devem respeitar sua
autonomia, valorizando o que elas têm a dizer e a
perguntar.
Segundo Almeida (1984, p 40), através da
utilização de jogos e brincadeiras no processo
educativo, é possível trabalhar conteúdos que
poderão ser ensinados através de atividades lúdicas,
pois é por meio das descobertas e da criatividade que
a criança se expressa e transforma a realidade. Tal
que, a atividade lúdica, quando claramente entendida,
poderá ser uma forma de melhorar a educação, quer
seja para melhorar a relação entre as pessoas, quer
seja para redefinir valores ou para contribuir na
formação crítica da criança (ALMEIDA, 1984, p. 41).
O que percebemos atualmente é que a
ludicidade pode ser expressa de diversas formas:
jogos, histórias, músicas, canções, danças,
arteterapia, troca de ideias, dentre outras formas de
manifestações artísticas, veremos resumidamente
algumas nos parágrafos que se seguem.
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Ainda, neste novo cenário da atualidade com a
imensa intervenção da TV e da Internet, o desafio
para o professor será certamente trabalhar propostas
lúdicas que estejam alinhadas a este novo cenário,
partindo assim para uma intervenção na vida infantil
mais mediadora e orientadora, proporcionando de tal
forma resultados mais efetivos e de acordo com os
padrões esperados para a criança.
Assim, conforme é apresentado por Santos
(2009, p17):
O papel do professor hoje é de
mediador
e
orientador
da
aprendizagem do aluno na construção
de seu próprio conhecimento; não
basta mais ações como dar aulas, é
preciso muito mais do que isso, é
preciso envolver o aluno em sua
própria aprendizagem, motivando-o,
fazendo com que ele se interesse em
descobrir, em aprender. Sendo assim,
entende-se que não há mais espaço
para o professor informador nem para
o aluno ouvinte; esse aluno deverá
tornar-se
um
pesquisador,
um
construtor
de
sua
própria
aprendizagem e o professor um
agilizador nesse processo de ensinoaprendizagem. Sabe-se que o ensino
é um convite à descoberta e a
aprendizagem
tem
que
ser
significativa para o aluno, não uma
transmissão de informações que não
terão significado.
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Destacando assim o posicionamento esperado
para o professor no ambiente de aprendizagem da
criança, mediando e orientando a aprendizagem
através da proposta lúdica que proporcione
significado para os pequenos.
Segundo Margon (2013), através da música, a
ludicidade influencia diretamente no processo de
alfabetização, constituindo-se como um meio
integrador, motivador e facilitador deste processo. A
música como atividade criativa pode estimular o
desenvolvimento da capacidade afetiva e cognitiva do
indivíduo, compondo-se como um excelente recurso
estimulador da leitura de textos. A música é um
importante instrumento de desenvolvimento infantil,
conforme relata Marques (2015):
A música para ser trabalhada de forma
pedagógica com as crianças, seja ela
da Educação Infantil ou do Ensino
Fundamental, é necessário que ela
traga
mensagens
positivas
e
construtivas no processo educacional
e de orientação social do educando.
Antigamente não se tinha essa
preocupação, essa visão, essa noção
da importância da música e da
qualidade desta música utilizada com
as crianças, pois a música era muito
mais uma ferramenta de auxilio nas
brincadeiras do que parte do processo
de desenvolvimento da aprendizagem,
linguagem musical e construção do ser
humano, como passou a ser visto nas
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últimas décadas. Apesar de ainda se
fazer uso de músicas infantis antigas
que nada de bom ensinam, até pelo
contrário, essas músicas vem sendo
banidas por muitas instituições de
ensino, ficando apenas aquelas que
trazem
alguma
mensagem
aproveitável, que contem algo cultural
como as cantigas de rodas por
exemplo, as que fazem parte do
folclore brasileiro.

Outra prática bem comum no uso da ludicidade
é o jogo. Juliani e Paini (2012) colocam que o termo
“brinquedo” é tomado como objeto, suporte de
brincadeira; esta pode ser entendida como uma
atividade estruturada com regras implícitas ou
explícitas e o “jogo” como objeto que possui regras
explícitas e como atividade, ou seja, sinônimo de
brincadeira. Consideramos então, o jogo e o
brinquedo como suportes materiais para a
brincadeira.
Brougère (1998) descreve que o método de
Fröebel coloca jogos e brinquedos específicos no
centro da educação infantil, como uma ação livre e
espontânea da criança em harmonia com a
orientação do adulto, propondo à criança objetos, os
“dons”, que são brinquedos específicos, mas
deixando livre a atividade da criança; o jogar
livremente antecipa o que a criança será mais tarde:
é a melhor forma de conduzir a criança à atividade, à
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autonomia, à expressão e à socialização. (FRÕËBEL
apud BROUGÈRE, l998, p.68).
A significativa importância dos jogos na
atividade pedagógica e na proposta lúdica é
referenciada por Friedman (1996, p. 41) que
considera que os jogos lúdicos permitem uma
situação educativa cooperativa e interacional, ou seja,
quando alguém está jogando está executando regras
do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de
cooperação e interação que estimulam a convivência
em grupo. Oferecendo também condições de o
professor
vivenciar
situações-problemas
e
intermediar o desenvolvimento infantil através dos
jogos.
As crianças têm uma maneira característica de
se comunicar, que difere da maneira do adulto, se
expressando de forma mais acentuada através de
atividades artísticas como a pintura, e isso é
evidenciado por Valladares (2004) indicando que “a
criança, diferentemente do adulto, se expressa
melhor pela linguagem não-verbal. Ela pinta,
dramatiza e constrói para falar, para expressar e para
realizar seus desejos; e, ao mesmo tempo, os
trabalhos falam por elas”. A esta técnica artística
emerge da arteterapia que, segundo a Associação
Americana de Arteterapia (AATA), pode ser descrita
como:
A arteterapia baseia-se na crença de
que o processo criativo envolvido na
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atividade artística é terapêutico e
enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso
terapêutico da atividade artística no
contexto de uma relação profissional
por pessoas que experienciam
doenças, traumas ou dificuldades na
vida, assim como por pessoas que
buscam desenvolvimento pessoal. Por
meio do criar em arte e do refletir sobre
os processos e trabalhos artísticos
resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros,
aumentar sua autoestima, lidar melhor
com sintomas, estresse e experiências
traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e
desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. (AATA, 2003 apud CIORNAI,
2004: 8-9).

O arteterapeuta deve acolher a criança,
deixando a se sentir livre para desenhar, pintar, enfim
realizar suas expressões artísticas sem rebatimentos
ou interferências, sem ter que lhe ensinar o que fazer
e (COUTINHO, 2007: 62) afirma que:
“Ao pintar, desenhar, modelar, a
criança se encontra diante de múltiplas
possibilidades criativas, explorando os
materiais, o que se constitui em uma
atividade enriquecedora, que combina
e aguça todos os sentidos. Não há
necessidade de ‘ensinar’ a criança”.
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Poderíamos desdobrar este artigo no
apontamento das inúmeras técnicas estratégicas
aplicáveis à ludoterapia, entretanto este não é o
proposito, apenas foram apontadas algumas técnicas
para ilustrar sua aplicação prática na educação
infantil.
Vimos nesta parte do artigo que: a. a
ludoterapia é atualmente a técnica pedagógica mais
usualmente aplicada à educação infantil; b. apesar
dos aspectos recentes que afetam o desenvolvimento
infantil (Tv e internet), deve o professor adequar a
proposta lúdica ao dia a dia das crianças, de forma a
tornar mais efetiva sua aplicação; c. são inúmeras as
técnicas estratégicas ligadas à ludoterapia que estão
disponíveis e passiveis de adequação para sua
aplicação em qualquer situação no ensino infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste artigo, identificou-se que a
propagação da técnica psicoterapêutica lúdica –
ludicidade – da área da psicologia para o ambiente
escolar
assumiu
relevante
importância
na
compreensão e desenvolvimento infantil nas préescolas e escolas de ensino infantil.
Entender a importância da ludoterapia é
compreender os novos aspectos que influenciam o
dia a dia das crianças. A partir daí, cabe o desafio ao
professor em apresentar propostas lúdicas que
estejam alinhadas à vida cotidiana das crianças e que
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instiguem o interesse dos pequenos alunos nas
atividades lúdicas a fim de que se possa proporcionar
uma
aplicação
prática
mais
efetiva
no
desenvolvimento infantil.
Ainda, além da aplicação prática pelo professor
das atividades lúdicas, a proposta deve se apresentar
como possível de medição do comportamento
esperado para as crianças e da possível intervenção
ou mediação pelo professor. Nesse contexto, a
importância do professor como mediador no processo
de desenvolvimento das crianças é incontestável, por
esta razão há a necessidade de ter conhecimentos
claros e específicos para a realização do trabalho
educativo junto às crianças pequenas. (MELLO,
2001).
A proposta lúdica deve proporcionar uma
situação para instigar a criança a atribuir significado e
ação para as atividades propostas; deve motivar as
crianças a expor suas ideias e dúvidas a fim de
promover um aumento do conhecimento deles em
relação às situações vivenciadas; estimular os
pequenos a formularem suas próprias conclusões e
opiniões sobre as situações propostas, ao invés de
limitá-las; o professor deve estimular e orientar as
crianças sobre as regras pertinentes a atividade
propostas, mas sem restringi-las.
Podemos entender que o papel do professor
como mediador e orientador é imprescindível para a
aplicação de uma proposta lúdica efetiva, conforme
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Mukhina (1996): a criança assimila novas ações, com
o auxílio de um adulto para que depois ela consiga
realiza-las sozinha, de forma que o adulto introduz na
criança conhecimentos por meio de demonstrações,
indicações e correções em seus atos, o que
caracteriza a atividade educativa, portanto
intencional.
O professor possui atualmente inúmeras
técnicas lúdicas aplicáveis à educação infantil e que
podem ser ajustadas de acordo com as crianças
envolvidas, o ambiente e situação vivenciada no
momento de aplicação da proposta lúdica. Sendo de
grande relevância que o professor se atente ao
entendimento do dia a dia das crianças para que
possa então proporcionar a inclusão de atividades
que sejam realmente interessantes a eles. Deste
modo, os pequenos dão valor à atividade lúdica,
entendem seu significado e assim passam a
expressar um comportamento verdadeiro durante a
execução da atividade.
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ATIVIDADES DE DOCÊNCIA
Priscilla Francielly Silva Marineli Palerosi

A atividade de docência consistiu em período
onde ocorreu a execução da Semirregência. Ao longo
dessa vivência diversas atividades relacionadas com
a prática docente foram desenvolvidas, tais como:
observação da escola, observação da turma,
planejamento da intervenção, planejamento de aulas,
elaboração de atividades, elaboração de estudos
dirigidos, elaboração e correção de provas, e
regência de aulas.
É válido ressaltar que todas as atividades
desenvolvidas com o oitavo ano B foram elaboradas
sobre a supervisão e orientação, ora do professor
supervisor da disciplina (Rones Paranhos de Deus),
ora do professor orientador da escola (Joaquim
Trindade Filho).
A seguir, apresenta- se a descrição analíticoreflexiva sobre o tempo vivido no estágio curricular
Supervisionado II, etapa inicial para a formação
docente.
Relatos da experiência
a) Desafios encontrados. Como superá-los?
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“Quando cheguei ao Colégio não tinha
muitas expectativas sobre como seria
estar ali. No decorrer dos dias fui
percebendo que a escola é diferente
de tudo que eu havia imaginado, a
minha percepção do tempo que havia
passado
ali
como
aluna
se
transformava
em
uma
nova
percepção. Percebi que existem
diversos fatores que influenciariam a
minha prática na sala de aula, fatores
relacionados principalmente com a
organização da escola e o material
didático-pedagógico.”

Ao entrarmos na escola sentimos um
emaranhado de emoções que vão de medo à alegria.
Sentimentos que estão relacionados à nossa
inexperiência frente ao inesperado que nos aguarda.
Segundo Tardif (apud Mariano 2006) estes
sentimentos são desencadeados pelo choque de
transição uma vez que o aluno se torna professor.
Além disso, durante este período o aluno-professor
descobre que os conhecimentos adquiridos ao longo
de sua formação não o prepararam para aquele
período de prática docente.
Apesar desse conflito interno, do sentimento
de insegurança e incapacidade o professor-estagiário
tem que se adequar a realidade e fazer deste período
o mais eficaz possível.
Como primeira tarefa desenvolvida durante o
estágio II, tivemos que analisar de maneira crítica e
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reflexiva a escola, com o objetivo de adaptarmos a
nossa prática ao contexto da escola. A observação
consistiu na verificação do cotidiano da escola e a
relação entre os alunos, funcionários e direção.
Durante este período constatou-se diversas situações
que se tornariam um desafio ao longo da prática em
sala de aula.
Um aspecto que influenciava diretamente a
sala de aula é a maneira como a organização das
aulas se dá. No CESB as trocas de aulas ocorrem de
forma ineficiente, uma vez que, a sirene que indica a
transição entre as aulas não toca. Para haver a troca
de professores há a necessidade de um funcionário
bater a porta e avisar que a aula terminou. Logo,
acontece muitas vezes desse aviso ser adiantado ou
atrasado. Isso reflete no andamento da aula, uma vez
que o período de duração da aula não é previsto.
Além disso, o tempo das aulas de intervenção
foi prejudicado, pois todas as aulas de terças-feiras
possuíam um tempo menor comparada às demais.
Isso ocorreu pela própria característica da escolacampo, onde todas as turmas do colégio têm seis
aulas, nas terças e quintas, e para que os alunos não
fiquem até 12h o tempo de aula é diminuído.
O comportamento dos alunos dentro do colégio
também se tornou um problema. Muitos discentes
fogem do colégio na penúltima aula. Muitas vezes,
chegamos à sala de aula, onde estão matriculados 30
alunos, e nos deparamos com quinze alunos.
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Outros comportamentos dos alunos foram: a
euforia antes e depois do recreio e a ansiedade para
ir embora que eles têm principalmente no último
horário.
“Muitas vezes me perguntei se a
desorganização da escola era o
motivo dos alunos se dispersarem
tanto durante a aula. Refleti, porém
não sei o que pensar. Parece-me que
a escola deixou de ser um lugar aonde
buscamos conhecimento e se tornou
um local de encontro com amigos e
desfile de roupas bonitas que estão
vestindo. Isso me frustrou!”.

Ao observar as aulas do professor orientador,
surgiram diversas situações inusitadas, a principal
ocorreu durante a avaliação: uma aluna
simplesmente deitou na carteira esquecendo-se da
prova, não respondeu uma questão se quer. Durante
uma conversa posterior com o professor sobre o fato
ele nos relatou que isso é comum, “os alunos não
querem saber de estudar”, disse ele, “a prova era de
consulta, e nem sequer ela trouxe o livro para a sala”,
concluiu ele.
Ao analisar a prova verificou-se que ela era
complexa para a faixa etária e grau de conhecimento
da turma (Anexo A). Quando relatamos este fato ao
professor ele nos explicou que era uma estratégia.
Como a prova era de consulta ao livro e caderno, ele
elaborou uma prova que verificasse quais alunos
anotavam as aulas e liam o livro didático. E que, o
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aluno que não conseguisse responder a prova de
maneira satisfatória tivesse uma motivação, que era
a nota baixa, para começar a ler o livro e anotar o
conteúdo do quadro.
Depois dessa situação, na aula seguinte,
verificou-se a turma muito agitada e dispersas, onde
poucos alunos estavam interessados no que o
professor estava falando. Novamente perguntou-se
ao professor sobre tal situação, ele respondeu
dizendo com um sorriso inexpressível no rosto, “é
assim mesmo, e olha que essa turma é uma das mais
tranquilas de se trabalhar”, quando ele percebeu a
perplexidade estampada no meu rosto e da minha
companheira de estágio complementou, “se dois ou
três estiverem prestando atenção em você já valerá
apena você ensinar e se desgastar”.
Com essas características da turma, refletiu-se
sobre como seria o período do estágio desenvolvido
ali na escola. Surgiram diversos sentimentos e
pensamentos, tais como, será que dará certo? Será
que consigo? O simples fato era, estávamos ali, e
tínhamos que ensinar, pois o nosso compromisso é
com o conhecimento científico.
Outro fato que nos levou a refletir sobre o
desenvolver das aulas foi a falta do conteúdo que
iríamos lecionar estar presente no livro didático dos
alunos. O professor responsável nos pediu que
nossas aulas tivessem como eixo principal a temática
sexualidade, e logo, o livro dos alunos não possuíam
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esse conteúdo. Com isso surgiu a seguinte pergunta:
como esses alunos iriam estudar se o conteúdo que
iríamos ensinar não constava no livro didático? “O que
fazer?”.
Este problema da falta do livro didático foi um
desafio ao longo da docência, uma vez que ele
impedia-nos de alcançar nosso objetivo principal que
era levar os alunos a estudarem, através de
estratégias pedagógicas diferentes das do professor
orientador. O livro didático era importante para que
estes alunos tivessem acesso ao conhecimento.
No ensino de Ciências, os livros didáticos
constituem um recurso de fundamental importância,
já que em muitos casos são o único material de apoio
didático disponível para alunos e professores. O livro
de Ciências tem a função de possibilitar ao aluno uma
compreensão científica, filosófica e estética da
realidade, além de constituir em uma ferramenta que
estimula a análise dos objetos estudados
(VASCONCELLOS, 1993).
Consequentemente, ele deve ser um
instrumento que estimule a reflexão sobre os
múltiplos aspectos da realidade e possibilite ao aluno
assumir a condição de agente na construção do seu
conhecimento. Esta postura contribui para a
autonomia de ação e pensamento, minimizando a
“concepção bancária” da educação, que nega o
diálogo e se opõe à problematização do que se
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pretende fazer conhecer (VASCONCELOS et al,
2003).
Para contornar esta barreira resolvemos
elaborar sínteses das aulas e passar listas de
atividades durante as aulas, que levassem estes
alunos a estudarem e consequentemente possuir a
matéria no caderno.
Porém,
surgiram
outras
observações
relevantes para promover a facilitação da
aprendizagem destes alunos: era importante que os
alunos visualizassem as estruturas do corpo humano
que estávamos explicando. Logo, surgiu a ideia de
levar para a sala de aula maquetes. Além disso,
disponibilizou-se xérox de imagens do sistema
reprodutor masculino e feminino para cada aluno.

Maquete
gêmeos

formação

de

Maquete
Sistema
Reprodutor Masculino
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Maquete Fertilização

b) Planejamento: ferramenta indispensável para
uma boa prática pedagógica
Frente aos desafios encontrados nos
deparamos com o planejamento das aulas. O que
ensinar? Quando ensinar? E de que forma ensinar?
Eram as perguntas principais que rodeavam as
nossas práticas.
Para que essas perguntas fossem respondidas
o ato de planejamento se tornou uma ferramenta
indispensável ao longo do processo educativo
desenvolvidos ao longo das aulas de semi-docência.
Verificou-se que o planejar e o pensar andam juntos
em um processo crítico constante.
Do ponto de vista do ensino é importante
salientar que o professor necessita planejar, refletir
sobre sua ação, pensar sobre o que faz,
continuamente. Assim o planejamento de ensino tem
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características que lhes são particulares porque lida
com os sujeitos em processo de formação humana.
Sobre tal assunto Leal afirma:
“Para tal empreendimento, o professor
realiza passos que se complementam
e se interpenetram na ação didáticopedagógica.
Decidir,
prever,
selecionar,
escolher,
organizar,
refazer, redimensionar, refletir sobre o
processo antes, durante e depois da
ação concluída. O pensar, a longo
prazo, está presente na ação do
professor reflexivo. Planejar, então, é
a previsão sobre o que irá acontecer,
é um processo de reflexão sobre a
prática docente, sobre seus objetivos,
sobre o que está acontecendo, sobre
o que aconteceu. Por fim, planejar
requer uma atitude científica do fazer
didático-pedagógico.”

Perrenoud (1994) menciona que a prática
pedagógica não é um conjunto de receitas prontas. O
professor sempre coloca sua marca ao organizar e
estruturar seus planos, ao escolher modos de
trabalhar as lições, ao definir as atividades dos
alunos, ao priorizar conceitos dentro de uma unidade
horária, como também planejar a avaliação
correspondente a cada modalidade de trabalho. Na
pedagogia tradicional, este modo de fazer funcionar o
ensino assemelha-se a toda organização burocrática,
em que tudo é minuciosamente planejado para
proteger o improviso. Ao contrário do engenheiro, seu
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universo de trabalho não tem regras e materiais
previamente detalhados, tendo que se valer, na
maioria das vezes, dos recursos que têm às mãos;
criar e improvisar diante de situações imprevistas são
características fortes da profissão docente.
O planejamento das aulas foi indispensável
durante o período do estágio. Antes de entrar em sala
planejar o que ensinar foi vital. Definimos que iríamos
nos ater aos aspectos estruturais e fisiológicos da
reprodução humana e que os conceitos básicos
seriam passados para os alunos.
Como o assunto principal das aulas era
sexualidade definiram-se temas norteadores para
serem desenvolvidos ao longo das aulas, que são
eles: sistema genital masculino e feminino, a gravidez
e evitando a gravidez.
É importante mencionar que ao elaborarmos
inicialmente o plano de ensino os temas: doenças
sexualmente transmissíveis e hereditariedade
estavam presentes. Porém, algo a se considerar, e
que foi constantemente vivenciado ao longo do
estágio, é que os planos devem ser constantemente
revistos, uma vez que vários imprevistos acontecem
ao longo da prática, tanto no interior da sala quanto
no andamento do colégio. Por exemplo, teve um dia
em que o horário foi modificado e não havia sido
avisado, então ficamos com uma aula a menos dentro
do cronograma. Outra situação ocorreu em sala,
durante a aula evitando a gravidez: muitas perguntas
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aconteceram e o tempo previsto inicialmente foi
pequeno para o conteúdo. Com todas essas
circunstâncias que fugiam ao nosso controle, nos
vimos reelaborando várias e várias vezes o
cronograma. O plano de Ensino final encontra-se no
apêndice A, o cronograma pode ser verificado no
mesmo.
Como um dos objetivos era fazer com que os
alunos estudassem, aplicávamos resumos para que
tivessem algum aporte teórico para estudar. Além
disso, duas listas de exercícios foram aplicadas. Duas
aulas foram separadas para que essas listas
pudessem ser respondidas em sala de aula, sob
orientação do professor, funcionando como um
momento de interação entre professor-aluno
objetivando esclarecimento e aprendizagem do
conteúdo.
Algo muito
interessante ocorreu em
comparação com esses dois dias de resolução de
exercícios. Durante a resolução da lista 1 deixamos
os alunos a vontade, aqueles que desejassem
alguma orientação chamavam as professorasestagiárias. Constatamos que a estratégia não foi
efetiva, uma vez que os alunos se mostraram
dispersos e indiferentes sobre a orientação de se
fazer o exercício. Porém, durante a resolução da lista
2, vimos que a situação estava se repetindo e para
superar a dificuldade resolvemos resolver o exercício
em conjunto com a turma. Este momento foi muito
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proveitoso, a maioria dos alunos participaram da
resolução do exercício.
Com estas duas experiências pode-se
perceber que o saber prático da profissão professor é
adquirido durante as vivências em sala de aulas. E, o
planejamento acontece através da análise reflexiva
das fases, dos passos, das etapas e das escolhas
tomadas. Situações diversificadas estão presentes
durante o acontecer em sala de aula, num processo
de idas e vindas, e deve ser legado em consideração
(LEAL).
Outro aspecto relevante ao planejamento é
que o professor deve estar sempre preparado para
dar sua aula. Ao contrário do que possa se imaginar,
muitos alunos são críticos e se informam sobre o
assunto trabalhado em sala, principalmente, através
da mídia e internet.
Pode-se perceber este fato durante algumas
situações. Durante uma explicação sobre um método
contraceptivo um aluno levantou a seguinte pergunta,
“Professora, essas pessoas que optam por não
fazerem sexo são os ditos assexuados?”. Neste
momento continuei falando, por pensar que não havia
entendido, então resolvi parar a explicação e
perguntar se o que tinha ouvido era o que ele tinha
dito. Para minha surpresa era. Então respondi “o
termo assexuado refere-se a outro assunto”, e
continuei a aula. Depois do término da aula, quando
fui conversar com a minha companheira de estágio,
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ela me disse que este termo (“assexuado”) foi
utilizado no programa ‘Malhação’ da rede globo para
se referir às pessoas que optam por não fazerem
sexo. Para minha tristeza não sabia de tal relação e
perdi a oportunidade de esclarecer o conceito correto
da palavra assexuado.
Outro fato percebido ao longo da prática
pedagógica aconteceu durante as aulas expositivas.
O aprendizado se tornou significativo para os alunos
quando eles se tonaram o sujeito ativo dentro do
processo ensino-aprendizado. Pode-se verificar e
confirmar essa afirmação no decorrer de várias aulas
expositivas. Quando modificamos a aula de apenas
expositiva, dentro do contexto “bancário” do ensino,
para uma aula expositiva dialogada, teve-se várias
surpresas. Quando se mudou a forma de lecionar,
trazendo o aluno para um diálogo com o professor,
eles se tornaram mais participativos e interessados
na aula. Essa prática se tornou um aliado ao longo
das aulas, pois os alunos ficaram menos agitados e
mais participativos. Dessa forma, o nosso objetivo de
fazer os alunos participassem das aulas foi alcançado
parcialmente.
c) Aspectos sobre
atividades

o

desenvolvimento

das

Todas as atividades desenvolvidas ao longo da
semi-docência podem ser verificado no plano de
ensino elaborado.
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Trabalhou-se com a turma do oitavo (8°) ano B
do Colégio Estadual Santa Bernadete. O tema
principal das aulas de regência foi a Reprodução
humana. Dividiram-se as aulas entre os assuntos
principais: sistema reprodutor feminino e masculino, a
gravidez e evitando a gravidez.
Durante as aulas utilizaram-se maquetes para
que os alunos verificassem o aspecto dimensional
das estruturas trabalhadas, bem como estruturas que
poderiam ser avistadas apenas com o recurso de
microscópio. Quando a maquete não era suficiente o
professor-estagiário procurou demonstrar a estrutura
trabalhada através de desenhos feitos por ele no
quadro negro. O objetivo central dessas estratégias
era promover a facilitação do aprendizado dos alunos
através da visão, uma vez que nessa faixa etária tais
recursos são indispensáveis.
Como já mencionado neste relatório
anteriormente, utilizou-se dois roteiros de atividades,
para reforçar o estímulo de aprendizagem dos
conceitos ensinados ao longo das aulas. Estas
atividades foram respondidas pelos alunos durante
duas aulas com a supervisão dos professores. Como
o tempo de aula era pequeno os alunos concluíram
as atividades em casa. Cada um teve valor de 1,5,
totalizando um total de 3,0 pontos na média final.
Separamos um dia de aula dentro do
cronograma, para passar o filme “A Reprodução
Humana”. Essa atividade foi pensada durante a
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elaboração do plano de ensino, porém vimos a real
necessidade de passá-lo durante uma conversa com
alguns alunos. Eles pediram, “professora, por que
você não passa um filme para nós, demonstrando
isso que a senhora esta falando?”. Porém, no dia
dessa atividade poucos alunos estavam presentes,
pois choveu nesse dia. Apesar deste fato a aula foi
bem significativa. No começo do filme os alunos se
demonstraram um pouco quanto eufóricos, porém, no
decorrer do tempo eles se concentraram.

Sala de vídeo – fonte: autor.

As aulas demais aulas seguiram um aspecto
expositivo dialogado. Procurando levar os alunos a
interagirem com o conteúdo trabalhado e
contextualizando o ensino com as vivências de tais
alunos. Por exemplo, quando começava uma aula
fazia-se diversas perguntas, levando o aluno a refletir.
Através dessa estratégia o professor procurava
adequar o que falava com os relatos dos alunos e
suas perguntas que surgiam ao longo da aula.
Priscilla Francielly Silva Marineli Palerosi

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

844

É importante pontuar a melhora significativa
que se obteve durante as aulas. A turma era muito
dispersa, porém, quando começaram as aulas
elaboradas pelas professoras-estagiárias os alunos
mudaram o comportamento. O interessante foi que
alguns alunos que sentavam no fundo da sala de aula,
com o decorrer das aulas começaram a sentarem-se
mais próximos do quadro.
Além disso, a aluna que não respondeu a
prova passou a participar da aula e se interessar pelo
conteúdo, tornou-se a aluna mais participativa da
turma. “Essa melhora foi ocasionada por uma
conversa que tive com ela. Perguntei o porquê que
ela estava tão desmotivada. Ela me relatou que era
por que já tinha praticamente reprovado na disciplina
de ciências. Então comecei a motivá-la, disse para ela
não desistir, que eu iria ajuda-la durante o período
que estaria ali”. Essa situação me mostrou que o
professor vai muito além de um mero facilitador de
conhecimento, ele é o sujeito motivador, figura de
respeito e um amigo presente no contexto escolar
para seus alunos. Percebi neste momento que a
nossa profissão é linda e ao mesmo tempo muito
injusta pela falta de reconhecimento que ela tem em
nosso Estado.
Outra questão interessante a se averiguar foi a
relação entre os alunos e os professores estagiários.
Com o decorrer dos dias os alunos passaram a nos
respeitar mais. Por exemplo, no primeiro dia alguns
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alunos se apresentaram arredios, muitas vezes
desafiando as estagiárias. Refletindo sobre isso,
constatou-se que essa característica pode ser
consequência da ideia de que nós estávamos ali para
substituir o seu querido professor.
Porém ao longo do processo, um
relacionamento de respeito e amizade foi se
desenvolvendo entre nós e os estudantes do oitavo
B, e com o tempo isso não mais ocorreu. Isso foi tão
significativo que no último dia de aula os alunos se
despediram dizendo, “Nossa, vocês não darão mais
aulas para nós?! Por que vocês não ficam mais? Que
pena!”. Isso foi muito gratificante para mim. Toda a
dificuldade que enfrentemos foi válida para vivenciar
esse momento de reconhecimento de nossos alunos.
O professor orientador do colégio estava correto a
afirmar que se dois ou três alunos prestarem atenção
em nós já valerá apena ensinar.
Quando chegou a hora de elaborar a prova
escrita, tivesse-se a preocupação de que ela
abordasse os conceitos mais trabalhados em sala de
aula. Verificou, com cuidado, se as questões não
possuíam ambiguidade e se os enunciados estavam
bem claros, para não gerar dúvidas.
O dia da avaliação foi tranquilo. Ao corrigir as
avaliações verificou-se que havia certa discrepância
entre as notas finais dos alunos. Este fato deve ter
ocorrido devido ao alto índice de faltas dos alunos.
Essa conclusão torna-se a mais provável quando se
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observa o decorrer das aulas. Por exemplo, ao longo
dos dias, muitas vezes retornava-se aos conteúdos
das aulas passadas. Ao verificar isso se constatou
que esses alunos duvidosos tinham faltado à aula
anterior.
Essa questão do índice elevado de faltas
tornou-se também outro aspecto a ser superado.
Quando retornava ao assunto anterior alguns alunos
reclamavam e pediam para passar para frente. Essa
situação refletiu a heterogeneidade dos sujeitos
presentes na sala de aula.
O professor deve prestar atenção em cada
aluno e levar todos ao contato com a aprendizagem
significativa. Ele deve tomar o cuidado de não excluir
nenhum aluno durante a sua aula, e para isso deve
averiguar constantemente a sua prática aliado com a
aprendizagem dos alunos. Porém, tal tarefa torna-se
muito difícil na prática, uma vez que cada aluno
possui uma maneira de ser e aprender e, além disso,
cada um possui as suas próprias vivências. O
professor deve ser sensível a todos na sala de aula,
e se analisar constantemente.
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A INDEPENDENCIA NO PROCESSO TURÍSTICO DO
BRASIL
Rodrigo Maskalenka

A data de 7 de setembro de 1822 como um marco
da história nacional foi, também, uma construção
política. O ato da proclamação da independência, do
então príncipe Pedro I do Brasil, no Riacho do Ipiranga,
teve pouca repercussão na imprensa na Corte do Rio de
Janeiro. Nem mesmo o próprio protagonista do episódio,
D. Pedro, deixou registros a seu respeito na carta que
escreveu dirigindo-se aos paulistas no dia seguinte ao
Grito do Ipiranga. Somente em setembro de 1823, na
Assembleia Constituinte, é que membros do governo da
província de São Paulo iniciaram as discussões sobre a
possível construção de um monumento em memória do
Grito de Independência. Somente em 1826, o
Parlamento aprovou a introdução do 7 de setembro na
categoria de "festividade nacional".
A partir daí o debate acerca de uma construção
imponente de demarcação da data histórica foi
ganhando espaço, mas sempre sendo postergada sob a
justificativa da falta de recursos. Foi somente entre 1885
e 1890, ao mesmo tempo em que se intensificaram as
propagandas republicanas e a luta abolicionista, que se
deu a resolução do que órgãos da imprensa paulista da
Rodrigo Maskalenka

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

851

época chamavam de “questão do Ipiranga”. Desta
forma, em meio a muitos debates e desencontros de
ordem política, o Museu do Ipiranga veio para demarcar
definitivamente o lugar de proclamação da
Independência do Brasil, assinalando no imaginário
popular o momento a partir do qual teria se originado a
nação brasileira.
O edifício, inicialmente projetado para concretizar
a versão conservadora da proclamação da
independência, adquiriu outros significados a partir da
Proclamação da República, dentre eles o de
“renascimento da nação”. Com sua apropriação pelo
governo do Estado de São Paulo, que o transformou em
museu público, a ressignificação do monumento passou
pela ideia de que a história do progresso nacional era a
história do progresso de São Paulo, colocando a colina
do Ipiranga como uma caminho articulador das riquezas
com o Porto de Santos, então recém-inaugurado. O
arquiteto e engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio
Bezzi foi contratado em 1884 para realizar o projeto de
um monumento-edifício no local onde aconteceu o
evento histórico da Independência do Brasil, embora já
existisse esta ideia desde aquele episódio, em 1822. O
edifício começou a ser construído em 1885 e conta com
123 metros de comprimento e 16 metros de
profundidade com uma profusão de elementos
decorativos e ornamentais. O estilo arquitetônico e
eclético foi baseado no de um palácio renascentista. A
técnica empregada foi basicamente a da alvenaria de
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tijolos cerâmicos, uma novidade para a época (a cidade
ainda estava acostumada a construir com taipa de pilão).
As obras encerraram-se em 15 de novembro de
1890, no primeiro aniversário da República. Cinco anos
mais tarde, foi criado o Museu de Ciências Naturais, que
se transformou no Museu Paulista. Em 1909, o
paisagista belga Arsênio Puttemans executou os jardins
ao redor do edifício. Este desenho de jardim foi
substituído, provavelmente na década de 1920, pelo
paisagismo do alemão Reynaldo Dierberger, desenho
que se mantém, em sua maior parte, até os dias atuais.
A independência do Brasil foi declarada em 1822
e esse acontecimento está diretamente relacionado com
eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a
família real portuguesa, fugindo das tropas francesas
que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil.
A chegada da família real no Brasil ocasionou
uma série de mudanças que contribuiu para o
desenvolvimento comercial, econômico e, em última
instância, possibilitou a independência do Brasil.
Com a chegada da família real, o Brasil
experimentou, em seus grandes centros, um grande
desenvolvimento resultado de uma série de medidas
implementadas por D. João VI, rei de Portugal. Instalado
no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura
dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o
comércio entre os brasileiros e os ingleses como
medidas de destaque no âmbito econômico.
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Outras medidas de destaque são destacadas
pelo jornalista Chico Castro:
Tomou providências, um ano após a sua
chegada, para que houvesse interesse
pela educação e literatura brasileiras no
ensino público, abrindo vagas para
professores. Instalou na Bahia uma loteria
para arrecadar fundos em favor da
conclusão das obras do teatro da cidade;
mandou estabelecer em Pernambuco a
cadeira de Cálculo Integral, Mecânica e
Hidromecânica e um curso de Matemática
para os estudantes de Artilharia e
Engenharia da capitania; isentou do
pagamento de direitos de entrada em
alfândegas brasileiras de matérias-primas
a serem manufaturadas em qualquer
província e criou, pela primeira vez no
país, um curso regular de língua inglesa
na Academia Militar do Rio de Janeiro.

Essas e outras medidas que foram tomadas pelo
rei português demonstravam uma clara intenção de
modernizar o país como parte de uma proposta que
fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia
portuguesa, tornando-se de fato parte integrante do
Reino de Portugal. Isso foi confirmado quando, em 16 de
dezembro de 1815, D. João VI decretou a elevação do
Brasil para parte do Reino Unido.
Isso, na prática, significou que o Brasil deixava de
ser uma colônia e transformava-se em parte integrante
do Reino português, que agora passava a ser chamado
de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa
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medida era importante para o Brasil e, segundo as
historiadoras Lilia Schwarcz e Heloísa Starling, a medida
tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse
pelo caminho da fragmentação revolucionária – como
havia acontecido na relação entre EUA e Inglaterra|2|.
A presença da família real no Brasil havia
proporcionado grandes avanços, mas, ainda assim,
demonstrações de insatisfação aconteceram por meio
da Revolução Pernambucana de 1817. A mudança da
família real para o Brasil havia resultado em grande
aumento de impostos e interferido diretamente na
administração da capitania.
A Revolução Pernambucana de 1817 foi
reprimida violentamente. Três anos depois de lidarem
com ela, o rei D. João VI teve de lidar com insatisfações
em Portugal que se manifestaram em Revolução Liberal
do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida do
processo de independência do Brasil.
Portugal vivia uma forte crise, tanto política
quanto econômica, em consequência da invasão
francesa. Além disso, havia uma forte insatisfação em
Portugal por conta das transformações que estavam
acontecendo no Brasil, sobretudo com a liberdade
econômica que o Brasil havia conquistado com as
medidas de D. João VI.
A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e
foi organizada pela burguesia portuguesa inspirada em
ideais liberais. Um dos grandes objetivos dos
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portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão
da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do
Império português.
Outra reivindicação importante dos portugueses
foi a exigência de restabelecimento do monopólio
comercial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande
insatisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a
intenção dos portugueses em permanecer os laços
coloniais em relação ao Brasil. O rei português,
pressionado pelos acontecimentos em seu país,
resolveu retornar para Portugal em 26 de abril de 1821.
Na viagem de D. João VI, cerca de quatro mil
pessoas retornaram para Portugal. O rei português,
além disso, levou para Portugal uma grande quantidade
de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco
do Brasil. Com o retorno de D. João VI, Pedro de
Alcântara foi transformado em regente do Brasil. O
processo de independência do Brasil aconteceu, de fato,
durante a regência de Pedro de Alcântara no Brasil. As
Cortes portuguesas (instituição surgida com a
Revolução do Porto) tomaram algumas medidas que
foram bastante impopulares aqui, como a exigência de
transferência das principais instituições criadas durante
o Período Joanino para Portugal, o envio de mais tropas
para o Rio de Janeiro e a exigência de retorno do
príncipe regente para Portugal.
Essas medidas junto com a intransigência dos
portugueses, no decorrer das negociações com
representantes
brasileiros,
e
do
tratamento
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desrespeitoso em relação ao Brasil fizeram com que a
resistência dos brasileiros com os portugueses
aumentasse, e reforçou a ideia de separação em alguns
locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. A exigência de
retorno de D. Pedro para Portugal resultou em uma
reação instantânea no Brasil.
Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo
o retorno de D. Pedro para Portugal e a reação decorreu
da criação do Clube da Resistência. Em janeiro de 1822,
durante uma audiência do Senado, um documento com
mais de 8 mil assinaturas foi entregue a D. Pedro. Esse
documento exigia a permanência do príncipe regente no
Brasil.
Supostamente motivado por isso, D. Pedro disse
palavras que entraram para a história do país: “Como é
para bem de todos e felicidade geral da nação, estou
pronto; diga ao povo que fico”|3|. Os historiadores não
sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas
por D. Pedro. De toda forma, esse acontecimento
marcou o Dia do Fico. Apesar disso, os historiadores
afirmam que em janeiro de 1822 ainda não havia um
desejo em muitos de permanecer o vínculo com
Portugal.
A sucessão dos acontecimentos nos meses
seguintes foram responsáveis por incitar o Brasil à
ruptura com Portugal, uma vez que, como mencionado,
isso não era certo em janeiro de 1822. Ao longo do
processo de independência, duas pessoas tiveram
grande influência na tomada de decisões de D. Pedro:
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sua esposa, Maria Leopoldina, e José Bonifácio de
Andrada e Silva.
O rompimento ficou cada vez mais evidente com
algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de
1822, foi decretado o “Cumpra-se”, medida que
determinava que as leis e as ordens decretadas em
Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do
príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi
determinada a convocação de eleição para a formação
de uma Assembleia Constituinte no Brasil.
Essas medidas reforçavam a progressiva
separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as
ordens de Portugal já não teriam validade aqui conforme
determinava o “Cumpra-se” e, além disso, esboçava-se
a elaboração de uma nova Constituição para o país com
a convocação de uma Constituinte.
A relação das Cortes portuguesas com as
autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e
prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de
agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil
com a mensagem que o retorno de D. Pedro para
Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se
o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas
pelos portugueses como “privilégios” e os ministros de
D. Pedro eram acusados de traição.
A ordem, lida por Maria Leopoldina, a convenceu
da necessidade do rompimento com Portugal e, em 2 de
setembro, organizou uma sessão extraordinária,
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assinou uma declaração de independência e a enviou
para D. Pedro que estava em viagem a São Paulo. O
mensageiro, chamado Paulo Bregaro, alcançou a
comitiva de D. Pedro, na altura de São Paulo, quando
estavam próximos ao Rio Ipiranga.
Na ocasião, D. Pedro I estava sofrendo de
problemas intestinais (que não se sabe sua origem
específica). O príncipe regente leu todas as notícias e
ratificou a ordem de independência com um grito às
margens do Rio Ipiranga, conforme registrado na
história oficial. Atualmente, os historiadores não têm
evidência que comprovem o grito do Ipiranga.
O 7 de setembro não encerrou o processo de
independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com
uma guerra de independência e nos meses seguintes
acontecimentos importantes aconteceram, como a
Aclamação de D. Pedro como imperador do Brasil, no
dia 12 de outubro, e sua coroação que aconteceu no dia
1º de dezembro.
Turistas Nacionais e Internacionais
Os diferentes turistas de museus podem ser
abordados por meio de diversos veículos e materiais de
divulgação.
Dentre eles os principais são:
•

A mídia impressa (jornais, guias turísticos,
revistas de cultura e turismo).
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•

A mídia eletrônica (sites, blogs, twitter, e-mails,
boletins eletrônicos, mensagens em celular).

•

TV e rádio.

É importante manter um plano de divulgação nas
diferentes mídias, focando em públicos usuais e
naqueles que se pretende atingir. O museu precisa ficar
em evidência nos espaços midiáticos populares.
Com a gratuidade dos espaços virtuais e por ser
um local que exige agilidade, o museu deve atualizar
suas informações com periodicidade e participar dos
sites e redes acessados pelos turistas.
Como polo de atração turística, o museu é capaz
de construir e divulgar uma imagem nacional e
internacional, e, em algumas vezes tornar-se “marca”,
como é o caso do Guggenheim e do Louvre, que abriram
outras unidades fora de seus países de origem.
Em âmbito local, atuando como agentes de
desenvolvimento, eles promovem a revitalização dos
espaços urbanos, dinamização da economia local, além
de gerar emprego e renda direta e indiretamente.
O nível de exigência e competitividade que marca
o universo do turismo faz com que os profissionais de
museus e de turismo se esforcem para transformar a
visita em uma vivência, travando um diálogo mais íntimo
com os públicos.
CONCLUSÃO
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O museu, além de favorecer a preservação e
conservação em si de determinado patrimônio,
disponibiliza-o para a comunidade por meio da
documentação, comunicação, exposição, educação
patrimonial como recurso educacional, turístico e de
inclusão propiciando a utilização da memória em favor
da percepção crítica, produção de conhecimento e lazer
na concepção que conhecemos atualmente como sendo
uma instituição de memória, aberta ao público, com o
sentido de preservar e para fins de pesquisas, nem
sempre teve este formato.
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.
Percebe-se que as pessoas estão viajando com
intuito de conhecer novas culturas, histórias de lugares
de seu país, busca-se viver emoções, e, aproveitar suas
férias, unindo o lazer com absorção de conhecimentos
da história de cada prédio histórico o visitante preparado
terá a possibilidade de realizar uma leitura crítica e
questionadora sobre a instituição visitada, pois o museu
não apresenta apenas os objetos, mas o trabalho das
inter-relações dos homens com seu meio e com o fato
cultural, num espaço tempo histórico determinado,
sendo assim um agente de ação cultural e educativa.
No final de 1807, a família real portuguesa
resolveu mudar-se para o Brasil, por conta da invasão
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francesa em represália ao fato dos portugueses terem
furado o Bloqueio Continental. Essa transferência, que
na verdade foi uma fuga, fez com que a família real
transferisse todo o aparato administrativo de Lisboa para
o Rio de Janeiro
A transferência da corte portuguesa para o Brasil
promoveu uma série de mudanças no país. Agora que a
família real estava aqui, era necessário investir no
desenvolvimento do Brasil, e, assim, como primeira
medida, d. João (que só se tornaria d. João VI a partir de
1816) decretou a abertura dos portos brasileiros às
nações amigas. Na prática, essa decisão colocava fim
ao monopólio comercial que existia e garantia aos
comerciantes instalados no Brasil a possibilidade de
comercializar, por exemplo, com a Inglaterra, a grande
potência comercial do mundo na época. A parceria entre
Brasil/Portugal e Inglaterra intensificou-se quando foi
assinado o Tratado de Comércio e Navegação, em
1810, garantindo redução de imposto para as
mercadorias trazidas pelos ingleses.
Além das mudanças na economia, a transferência
da corte trouxe mudanças para a cultura e ciência, uma
vez que foram construídas universidades, teatros e
bibliotecas, por exemplo. O crescimento do cenário
científico e cultural do Brasil possibilitou a vinda de
intelectuais e artistas importantes daquela época para o
país.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Rosana Da Silva Augusto

“Antes eu desenhava como Rafael,
mas precisei de toda uma existência
para aprender a desenhar como as
crianças.”
Picasso

É gostoso observar a criança em ação, a
maneira dela se relacionar e se posicionar com o
papel, o lápis na mão corre, coreografando gestos
mais íntimos e secretos, gestos mais comunicativos e
sociais.
A criança vai desenhando e linha sugere uma
figura que lembra uma música, nascem pontos que
lembram o céu e as estrelas, rapidamente se
transformam em florezinhas.
Desses movimentos que, às vezes, são
audaciosos ou tímidos, nasce o desenho. A
professora de Educação Infantil está numa posição
excelente para propiciar a oportunidade de a criança
progredir e desenvolver com confiança nesse
período.
Para Piaget,
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o desenvolvimento das operações
mentais depende de um meio rico de
estimular, em um ambiente adequado
e propício, onde a criança pode
desenvolver suas potencialidades, o
que favorece não apenas o seu
crescimento físico, como também o
emocional
(PIAGET
apud
BRAGHIROLLI, 1997, p.159).

Com
efeito,
esses
estágios
do
desenvolvimento são bastante uniformes em todas as
crianças, onde quer que elas se encontrem; o que ela
desenha será diferente de acordo com o meio onde
vive, mas todas as crianças garatujam até cerca dos
quatro anos; o período das primeiras tentativas de
representação continuará até os seis ou sete anos,
independentemente do lugar onde a criança se
encontre.
A CRIANÇA PENSA MAGICAMENTE
A aquisição da fala propicia uma nova relação
da criança com o universo, com os objetos, situações
e seres. Nos primeiros anos de vida, o objeto para a
criança só existe quando está na frente dela. Ao
desaparecer, deixa de existir.
A palavra torna-se um instrumento para a
criança elaborar seus medos, angústias e emoções.
A aquisição verbal redimensiona a relação que as
crianças mantêm com o desenho e com o ato de
desenhar. Nomear desencadeia ações.
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A necessidade de “nomear” está muito
presente na atitude do adulto, que olha para um
desenho e logo pergunta: O que é isso? O que
representa?
De acordo com Lowenfeld &Brittain (1970,
p.123), “atribuir nomes às garatujas é de grande
significado, pois indica uma transformação do
pensamento da criança”.
Observamos que existe, por parte do adulto,
uma “exigência implícita” em querer saber o que é
aquilo que ele não sabe. Esta atitude, se exagerada,
pode inibir a criança no processo de desenvolvimento
gráfico, fazendo com que ela passe a se preocupar,
precocemente, em figurar, nomear a fim de atender
aos apelos que partem do mundo adulto.
Nesta fase, a criança anunciará o que vai
desenhar. É evidente que, embora certas partes de
seu desenho possam ter uma intenção do que estão
sendo desenhadas, a criança não tem noção
preconcebida do aspecto final das suas garatujas.
O importante é que os rabiscos, os traços que
muitas vezes podem parecer destituídos de sentido
para nós, adultos, têm uma significação real para a
criança que os desenha.
O que uma criança desenha ou pinta é muito
mais do que simples traços ou pinceladas no papel.
Embora seja óbvio dizer que não existem duas
crianças iguais, também é verdade que, de milhares
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de desenhos feitos por criança, jamais existem dois
que sejam idênticos.
Cada desenho reflete os sentimentos, a
capacidade intelectual, o desenvolvimento físico, a
acuidade perceptiva, o envolvimento criador e até a
evolução social da criança, como indivíduo.
Não só cada uma dessas áreas está refletida
no trabalho de um jovem produz, mas também as
mudanças, na medida em que a criança cresce e se
desenvolve, são claramente visíveis em seus
desenhos.
Um desenho pode propiciar ao professor a
oportunidade de fazer uma leitura para melhor
compreender e avaliar, por exemplo, aquele aluno
que não consegue socializar-se, apresenta queda no
rendimento
escolar,
mudança
súbita
de
comportamento, entre outros sintomas.
Ainda podemos destacar que o desenho é um
importante canal usado pela criança para comunicar
suas emoções, dificuldades. Isso porque, antes dos
sete anos a criança não usa a linguagem para
expressar seus sentimentos e a comunicação não
verbal exerce papel fundamenta.
Dessa forma, o professor e a escola
desempenham um papel fundamental no sentido de
alertar os pais, pois o diagnóstico mais preciso e
profundo, deve ser feito por especialistas: o psicólogo
e o pediatra. Ao professor não cabe a tarefa de
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diagnosticar, mas de observar, acolher e ajudar essa
criança.
O desenho nos aparece não somente
como uma tentativa de representar
objetos, mas também como a imagem
de um estado da criança. A criança diz
nos seus desenhos mais do que aquilo
que conscientemente queria dizer: ela
revela
aspectos
ocultos
(inconscientes, por exemplo) da sua
personalidade e através disso se
expressa, no sentido profundo da
palavra (PORCHER, 1982, p.108).

O desenho da figura humana, espontâneo ou
solicitado, é um material produzido pela criança capaz
de revelar dadas acerca das possibilidades grafomotoras e da sua aquisição da noção figurativa de
esquema corporal.
Mais importante do que a criança desenhar
uma pessoa é desenhar-se a si mesma. Trata-se não
apenas de uma atividade sensório-motora, mas
também lúdica capaz de abarcar mais facilmente a
fantasia e revelar aspectos relacionados à maturidade
intelectual e ao mundo interior infantil.
Assim, é preciso insistir sobre o ponto de que
não se deve criticar sequer um detalhe, é preciso
aprovar e aceitar tudo com o mesmo interesse quer
se trate de desenhos cuidados e trabalhados ou de
rabiscos.
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Neste ambiente de respeito e afeto, a criança,
aos poucos, irá adquirindo confiança. Por meio do
desenho, a criança conta sua história: ela vai se
projetar nele para poder falar de si.
O DESENHO COMO MEIO DE COMPREENDER A
CRIANÇA
A criança, ser global, mescla suas
manifestações expressivas, canta ao desenhar,
desenha enquanto ouve histórias e representa
enquanto fala.
O educador sensível e atento não se
conformará com a fala de Moreira (1999, p.51) que
diz: “se toda criança desenha, a maioria destas
crianças quando cresce diz: Eu não sei desenhar
(...)”.
Podemos observar que com o passar dos
anos, a criança amadurece e o desenho atrofia, e é
muito comum ouvirmos dos meninos e meninas com
menos de dez anos que não sabem desenhar.
Alguns autores, e aqui destacamos Moreira
(1999), acreditam que o processo de escolarização
coopera que o desenho da criança se cale, ou seja, o
não saber desenhar está intimamente relacionado
com a escolarização da criança.
Nos dias atuais, as crianças desde muito
pequenas são colocadas em escolas maternais. A
família moderna possui pai e mãe que precisam
trabalhar e a escola de educação infantil, salvo
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raríssimas exceções, não corresponde à visão de
ampliar o repertório de experiências afetivas, lúdicas
e cognitivas da criança.
Os pais procuram para seus filhos a “escola
forte”, ou seja, a escola que promove o mais
rapidamente a alfabetização, pulando, assim, etapas
necessárias para o pleno desenvolvimento da
criança.
Entretanto, a escola ainda considerada de boa
qualidade, deve-se pela quantidade de material
mimeografado contendo exercícios repetitivos,
formatados e mecânicos, a criança não é estimulada
a criar, a pôr em prática a criatividade.
As horas que a criança passa executando
tarefas é muito superior ao tempo que essa criança
tem para o lúdico, jogos e brincadeiras.
“Existe hoje, uma grande expectativa
com
a
alfabetização
precoce,
revelando assim o desejo de que a
criança entre o mais cedo dentro do
universo adulto, desprezando o seu
próprio universo” (MOREIRA, 1999,
p.66).

O que constatamos, na nossa prática como
educadora, é que grande parte das escolas deixa de
ser o espaço de jogo da criança, onde sua fala e seu
desenho tenha acolhimento do adulto, e passa a ser
o local que marca a ruptura do desenho infantil.
Infelizmente, a escola infantil, como possibilidade de
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ampliação da brincadeira, do lúdico, fica para os livros
e teses sobre escolas infantis.
A mecânica da alfabetização implica que a
criança abandone a sua escrita e adote uma escrita
aprendida, convencional.
O tempo dos jogos, o lúdico, que é
necessidade fundamental da faixa etária é preenchido
por conhecimentos elaborados que em nada
estimulam a criatividade e curiosidade da criança.
Acontece realmente um quebra, um corte e a criança
para de desenhar, estaciona nesta fase e o seu traço,
que era expressão do seu pensamento, deixa de sêlo para se tornar alheio a ele.
Portanto, a alfabetização precoce acarreta às
crianças uma substituição de um código por outro que
seja do visual para o verbal, podemos perceber que o
signo visual corresponde mais a maneira como a
criança se expressa nesta fase (pré-escola) seu
pensamento é povoado por imagens.
A criança pode representar um cavalo azul
através de um desenho e dali a instantes transformálo num avião, é uma visão do pensamento poético,
lúdico.
Como o signo-verbal implica a capacidade de
analisar e ordenar de acordo com uma sequência
lógica, aqui a palavra cavalo representa sempre e
apenas cavalo. Porém, o problema não reside apenas
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no código verbal em si, mas na maneira como é
ensinado, como ocorre.
A conquista da palavra tem sido praticada na
maioria das escolas de forma opressiva, a palavra
tem sido instrumento de dominação, onde a criança
abandona a sua própria palavra e adota a do
educador.
A criança perde a confiança em seu desenho
porque perdeu a confiança na sua palavra.
Paulo Freire (apud MOREIRA, 1999, p.111)
aponta para a necessidade da alfabetização “ser o
instrumento para se dar a palavra ao educando”, o
aluno participando o conhecimento.
Mas, na realidade, a escola ainda preenche
todo o tempo com a fala do adulto, que a criança
escuta e precisa devolver com a visão do adulto.
Então, para a criança resta a cópia e o silêncio.
Não podemos esperar que a criança adquira
conhecimento e confiança se usarmos de estratégias
tão castradoras como essas mencionadas acima.
É fundamental que se questione mais sobre a
alfabetização que é feita precocemente nas escolas
de educação infantil.
O sistema educacional geralmente dá
uma grande ênfase ao mundo da
palavra. Dependendo da estratégia
utilizada para a aquisição da escrita,
existe um esvaziamento da linguagem
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gráfica como possibilidade expressiva
e representativa (DERDYK, 1994,
p.103).

Outro fator que contribui para o esvaziamento
da linguagem gráfica é o ensino que se baseia na
cópia. O aprendizado que depende basicamente do
desempenho eficiente da capacidade de copiar é um
ensino que não considera a criança como um ser
cognitivo.
Quando oferecemos um “modelo” para ser
copiado, excluímos a possibilidade de a criança
selecionar seus interesses e necessidades reais.
No ato de seleção está inclusa uma leitura da
realidade, que em si, é um exercício reflexivo e
criativo.
O ensino fundamentado na cópia inibe toda e
qualquer manifestação expressiva e original.
A criança autorizada a agir dessa forma,
certamente irá repetir fórmulas conhecidas diante de
qualquer problema ou situação que exigem
respostas, seu desenho enfraquece, tal como o seu
próprio ser e acaba perdendo a possibilidade do
significado lúdico e sua carga simbólica.
O desenho realizado pela criança não se
restringe de maneira alguma ao ato de copiar, como
para alguns cabe pensar.
Seja qual for o motivo que evoca na mente da
criança a vontade de representar um objeto, o
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desenho não é mera representação servil do mesmo,
já que o desenho tanto a aquisição técnica e
operacional: manejo de instrumentos de instrumentos
e materiais, quanto à aquisição intelectual (produto da
imaginação).
Conceber o desenho como mera cópia é um
tremendo equívoco e uma enorme redução do
significado do ato de desenhar e criar.
Devemos enfatizar que ensino criativo é aquele
que dá estímulo, entusiasmo e satisfação à
aprendizagem.
Esse ambiente criativo de ensino de ensino
deve prover a criança com experiências ricas que lhe
permitam lidar com a fantasia, ser imaginativo, fazer
perguntas.
Para isso deve o educador, segundo Porcher
(1982, p.33):
(...)
proporcionar
à
criança
exclusivamente uma oportunidade
para expressão e a criação, o direito à
palavra, à escrita, à manifestação
plástica, musical, corporal; uma vez
que a criança é espontaneamente
criadora, espontaneamente poeta,
artista, dançarina, arquiteta, geômetra
etc.

Portanto, se o educador conseguir estimular a
criatividade da criança e leva-la a ser criadora diante
de suas próprias atividades, mais facilidade ela terá
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para realizar as propostas e os desafios que irão
surgindo no decorrer de sua aprendizagem.
DESAFIOS DO EDUCADOR
Quando se fala em Educação, principalmente
com os profissionais envolvidos neste processo, não
se pode esquecer a autonomia necessária ao
trabalho pedagógico. Isto é, não tratamos com
máquinas, mas com pessoas que precisam estar
envolvidos se possível com prazer, contribuindo
crítica, criativa e ativamente.
Na maior parte dos projetos curriculares de
ensino, a autonomia é desejável, mas não passa de
retórica, pois o professor é autônomo apenas para
fazer o que o sistema deseja, pois os valores da
sociedade é que determinam os destinos da escola, a
pressão exterior à própria escola é fator marcante
nessa relação.
Conformar-se com esta situação provoca
sequelas como a “ideologia da incapacidade”, que
justifica e reforça o imobilismo do professor. Todavia,
esse mesmo professor imobilizado e ignorado é o
sujeito efetivo das reais mudanças filosóficas e
curriculares da prática pedagógica em sala de aula.
A autonomia deve proporcionar ao professor
acesso a alternativas didáticas, pedagógicas e
instrumentais, deixando-lhe a real possibilidade de
analisar e construir a ação pedagógica, dentro de
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uma filosofia de educação coerente com esta
liberdade de escolha: uma educação libertadora.
Desafiar, questionar, refletir na procura de uma
solução própria (contextualizada) e não apenas de
cópia (reprodução) de soluções preestabelecidas,
são portanto caminhos que o educador deve
percorrer.
Afinal, conforme comenta Moreira (1999), a
dominação vive da passividade e não da luta, e
devemos romper a cadeia dessa alienação. Com
certeza, essa é uma tarefa difícil, mas não impossível,
não teremos uma sociedade melhor se não
conseguirmos transformar a escola.
Percebemos que nem sempre o professor é
consciente de sua passividade com relação às
mudanças que se fazem necessárias à sua prática. O
processo de amadurecimento certamente irá lhe
mostrar isto um dia.
Como já citamos neste trabalho, devemos,
como educadores, proporcionar a criança condições,
meios para que ela desenvolva plenamente o seu
potencial criativo.
A criança estabelece um vínculo existencial,
profundo com o desenho ou com qualquer outro ato
criativo, daí a necessidade de recolocarmos o
desenvolvimento da linguagem gráfica, ou de
qualquer outra manifestação expressiva, sob o signo
da experiência e da vivência permanente.
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De acordo com DERDYK (1994, p.10) “o
educador bem instrumentalizado em relação à
linguagem gráfica e que reconhece em si a
capacidade de exercer o ato criativo de forma natural,
tornar-se sensível ao universo gráfico infantil”. A
criança vivencia, organiza, elabora, projeta, constrói
em busca de novas configurações e isto a faz crescer.
A vivência é a fonte do crescimento, o educador
precisa resgatar, a começar dele o ato de criar.
Entendemos que o ato de conhecer e o ato de criar
estabelecem relações: ambos suscitam a capacidade
de compreender, relacionar, ordenar etc. Não dá para
falar de vivência e criação sem ter passado por ela; é
como ensinar piano sem nunca ter tocado, avaliar o
desenho de uma criança sem nunca ter desenhado.
A personalidade do professor muito contribui para
suscitar o interesse de seu aluno.
O professor entusiasta e alegre costuma ter
alunos atentos e interessados. Ele deve estimular a
expressão espontânea do aluno, através de
desenhos, trabalhos manuais, músicas, artes
plásticas etc.; o aluno tem assim a oportunidade de
expressar seus sentimentos. Privar os alunos do
desenvolvimento de sua capacidade expressiva é
privá-los de tornarem-se inteiros. Sendo assim, o
educador pode e necessita resgatar, deixa fluir o ato
de criar que existe dentro dele. Observamos que o
educador, preocupado em oferecer à criança
experiências globais, integradoras e criativas tão
importantes para o seu desenvolvimento, consulta os
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seus livros e muitas vezes só encontra teoria.
Pensamos que o ideal que se deveria procurar
conseguir na formação do professor é unir a teoria a
teoria à prática. Poucos são os que possuem a
intuição educativa. Daí a necessidade de uma
formação técnico-pedagógica associada à prática na
escola. Exercícios de observação orientada,
pesquisa, práticas em oficinas devem ser estudados,
experimentados e implementados.
Fazem-se necessárias mudanças nos cursos
de formação dos professores, só garantiremos à
criança o seu direito de dizer a sua palavra, de traçar
o seu desenho, de expressar-se, se investirmos, em
primeiro lugar, na educação do educador.
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A PRESENÇA DA MÚSICA E DA POESIA NA
EDUCAÇÃO
Rosangela Franceschi

Um histórico sobre música e poesia
O termo música vem do grego μουσική
τέχνη (musiké téchne), que em tradução livre
significa a arte das musas. É a arte que se ocupa da
organização dos sons no espaço e no tempo,
trabalhando com altura, intensidade, duração e
timbre. Não se tem notícia de civilizações que jamais
tenham produzido alguma forma de música. Massey
(1996), em sua pesquisa sobre a história da música
indiana, traz aos seus leitores a descoberta
arqueológica de uma flauta cuja datação é estimada
em pelo menos 40.000 anos de idade, construída em
um fêmur de urso.
Já no século XIX, Darwin, em seu livro A
Descendência do Homem e Seleção em Relação ao
Sexo apontava em seus estudos evidências de que a
música teve um importante papel social na evolução
humana, tanto para fins reprodutivos (parceiros com
maiores habilidades em organizar os sons
ritmicamente teriam vantagem em relação aos
desfavorecidos nesse quesito), quanto para fins
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tribais, como um elemento agregador que dava
coesão a um grupo, trazendo a sensação de
pertencimento para seus integrantes.
De acordo com Bréscia (2003),
para os gregos, a música tinha um
caráter educador e civilizatório, sendo
os aedos e rapsodos altamente
reconhecidos por seu ofício de recitar
poemas musicados (vale lembrar que
música e poesia, na Grécia antiga,
eram artes indissociáveis). Poemas
como a Ilíada e a Odisseia e os
comentários nas obras de pensadores
gregos nos dão pistas sobre a
valorização do ofício artístico naquele
tempo. Esses profissionais eram
valorizados como guardiões de algo
que
se
não
era
entendido
especificamente como uma ciência (no
conceito moderno), indubitavelmente
era entendido como uma forma de
conhecimento, como nos demonstram
os estudos de Pitágoras relacionando
a música e a matemática. Havia um
ideal civilizatório que não envolvia
somente o conhecimento científico tal
como entendemos hoje, mas também
o artístico, o que para os gregos era,
na verdade, duas faces de uma
mesma moeda.
“Pitágoras
demonstrou
que
a
sequência correta de sons, se tocada
musicalmente num instrumento, pode
mudar padrões de comportamento e
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cura”

Aristóteles, no seu clássico A Política, também
postulava que a música deveria fazer parte da
educação, se baseando na Odisseia para demonstrar
a validade de seu apontamento:
"Em
outro
trecho,
Ulisses
[protagonista da Odisseia] não
encontra espetáculo mais encantador
do que ver todo o mundo alegre, nem
tempero mais delicioso para os
convivas do que ouvir a casa cheia de
cantos de alegria. É, portanto,
evidente que a música é uma
excelente parte da educação e deve
ser ensinada às crianças, senão como
necessária ou útil para ganhar a vida,
pelo menos como liberal e honesta. É
a música a única no gênero dos
talentos agradáveis e, se houver
várias outras espécies, quais são
elas? É o que diremos mais adiante".
Baste-nos agora ter apoiado a
autoridade dos antigos no plano da
educação a que nos propomos,
especialmente quanto à música.
(ARISTÓTELES,
p.48,
data
desconhecida)

Na Roma antiga, a música não dá nenhum
grande passo, segundo o livro História da música, de
Ellmerich (1973 p.26-27), em que diz: “os romanos
não alcançaram grande desenvolvimento nas artes
em virtude de sua tendência guerreira e de
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constantes preocupações nas lutas de conquista.
Assim o florescimento artístico romano começa com
subjugação da Grécia em 146 a.C”. É muito provável
que uma civilização como a romana tenha sim, trazido
algumas inovações para o terreno da música, mas
nossas fontes de documentação sobre o tema não
são tão abundantes quanto as sobre esse aspecto da
Grécia Antiga, por mais que historicamente o Império
Romano seja mais recente.
Dando um salto temporal, podemos então
comentar um pouco sobre a Idade Média. Nesse
período é criado um sistema de partitura muito
próximo do atual e o monge Guido D’Arezzo dá os
nomes às notas musicais, tirados da primeira sílaba
de um hino litúrgico em homenagem a São João: Ut
queant laxis/resonare fibris/mira gestorum/famuli
tuorum/solve polluti/labii reatum/Sancte Iohannes.
Posteriormente o maestro Doni mudou a sílaba ut
para dó, utilizando a primeira sílaba de seu nome,
pois ut era um tanto difícil de se pronunciar. A
sistematização do conhecimento musical foi muito
importante para a Igreja Católica, pois lhe permitiu dar
maior coesão aos ritos praticados nas mais diferentes
localidades. Como demonstram estudos como o de
Nicholas Bell, Music in Medieval Manuscripts,
felizmente, apesar de todas as condições precárias
daqueles tempos, temos bastante documentação
sobre as artes medievais. Na Alta Idade Média foi
instituído o sistema do Trivium e do Quadrivium,
sendo que o primeiro abrangia três estudos: a
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gramática, a dialética e a retórica, e o segundo
abrangia a aritmética, a geometria, a astronomia e a
música. As escolas separavam crianças e jovens do
sexo masculino de crianças do sexo feminino, mas
eram abertas a todas as classes sociais (se muitas
não faziam parte desse meio não era por proibição,
mas por falta de recursos). Tais dados são apontados
por Thomas Woods, em seu livro Como a Igreja
Católica construiu a Civilização Ocidental.
O movimento musical dessa época (sec. IX ao
XI), iniciou-se com os bardos da alta Idade Média. Foi
o período em que floresceram as canções de gesta
que exaltavam as proezas dos tempos heroicos e
vieram a constituir mais tarde os grandes poemas
épicos, como a célebre canção de Rolando, que tanta
influência exerceu sobre a epopeia medieval. Pouco
depois, apareceram no sul da França os primeiros
exemplos da poesia lírica inteiramente cantada em
língua vulgar e desenvolveu-se a arte dos trovadores.
Foram estes que promoveram, especialmente na alta
aristocracia, um movimento artístico a princípio ainda
ligado à igreja, mas que logo dela se separou. Os
hinos sacros começaram a ser substituídos pelo
canto heroico e, o culto a Maria, pelo amor cortês.
(BORGES, p. 2, 2002)
Com o crescimento do luteranismo e suas
vertentes, a Igreja Católica viu-se obrigada a realizar
um movimento de resposta, a contrarreforma, que
teve também impacto na música praticada dentro das
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igrejas. Se antes apenas o canto gregoriano era
permitido, nesse período outros estilos nascentes
começaram a ser admitidos, até culminarem na
música renascentista que tempos depois seria
substituída pela barroca, que ficou caracterizada por
ser o ápice da tecnicidade musical até aquele
momento, tendo Bach como um de seus maiores
nomes, que ficou muito conhecido por seu imenso
domínio e desenvolvimento da técnica do
contraponto, como mostra o estudo de Yearsley
(2002). A ópera também começou a ganhar terreno
na Europa, por sua complexidade capaz de abarcar
temas muito variados, com diversos desdobramentos.
Além de Bach e outros, podemos citar Vivaldi, que é
um dos músicos mais conhecidos dessa época,
sendo muito cultuado até os dias de hoje.
Então nasce o romantismo, que tem
Beethoven como um de seus expoentes, um músico
que, embora profundo conhecedor e tendo pleno
domínio das técnicas clássicas, subverte as regras
musicais vigentes até então e cria um estilo novo, que
agradava ouvidos abertos à novidade e irritava os
mais conservadores. O movimento romântico procura
não se prender totalmente a formalismos e
convencionalismos, buscando sempre a expressão
da alma do artista como ponto principal de interesse
das peças.
É nessa época, começando pela França, que
começam a surgir os músicos amadores e,
Rosangela Franceschi

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

886

consequentemente, o interesse pelo ensino de
música, que passa então a ser entendida também
como um divertimento, uma segunda atividade
possível para aqueles que dedicam sua vida a outro
ofício, passando a música então a ser importante não
só para aqueles que vivem dela, mas também para
aqueles que a apreciam e querem executá-la, mesmo
que não de forma profissional.
Isso demonstra a importância dessa arte para
o desenvolvimento humano, e é por esse motivo que
desde tempos atrás muito se discutiu qual deveria ser
a maneira ideal de inserir a música na formação das
crianças. No Brasil, o ensino da música (de padrões
ocidentais) deu seus primeiros passos com a
chegada dos jesuítas, no século XVI. Como se sabe,
a catequese foi a missão primordial a que eles se
dedicaram, para a conversão dos índios, e a música,
já praticada aqui pelos povos tribais, foi uma das
formas de estabelecimento de contato entre
portugueses e indígenas. Em um diário de viagem,
Jean de Léry, tendo aportado em terras brasileiras no
ano de 1557, descreve o tipo de produção musical
que encontrou aqui.
“Essas cerimônias duraram cerca de
duas horas e durante esse tempo os
quinhentos ou seiscentos selvagens
não cessaram de dançar e cantar de
um modo tão harmonioso que
ninguém diria não conhecerem
música. Se, como disse, no início
dessa algazarra, me assustei, já agora
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me mantinha absorto em coro ouvindo
os acordes dessa imensa multidão e
sobretudo a cadência e o estribilho
repetido a cada copla: Hê, he ayre,
heyrá, heyrayre, heyra, heyre, uêh. E
ainda hoje, quando recordo essa cena,
sinto palpitar o coração e parece-me a
estar ouvindo” (Mignone, 1980, p. 45)

A documentação mais antiga da união da
música com a educação no Brasil data do século XVII,
entre 1658 e 1661, a chamada “Lei das Aldeias
Indígenas”. O canto deveria ser lecionado,
irrevogavelmente, não sendo estritamente voltado
para a música católica, mas também incorporando
produções populares. Após esse, muitos outros
documentos históricos atestam diversas tentativas de
inserir o ensino de música no Brasil de maneira
efetiva, mas nenhum deles funciona por completo.
Por volta da metade do século XIX, o Decreto Federal
nº 331A, de 17 de novembro de 1854, garante a
obrigatoriedade do ensino de música nos currículos
escolares.
O ensino de música no Brasil também
começou a ganhar força com as iniciativas do
movimento modernista, que tinha a intenção de
valorizar a cultura nacional e estimular os jovens a
produzirem material artístico genuinamente brasileiro,
mas através das técnicas já desenvolvidas na
Europa, ou seja, sem se submeter completamente
aos padrões europeus mas também sem fechar os
olhos para tudo de bom que já havia sido produzido
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até aquele período histórico. Grandes nomes como
Heitor Villa-Lobos e Mário de Andrade participaram
dessas iniciativas, aqueles que efetivamente lutaram
pela educação musical nas escolas, como João
Gomes Júnior e Carlos Alberto Gomes Cardim, da
Escola Caetano de Campos, da capital paulista, e
Lázaro Lozano e Fábio Lozano, que estabeleceram
em Piracicaba a implementação do canto orfeônico
no ensino, como relata Kássia Cáricol no artigo
Panorama do Ensino Musical.
A poesia tem como exemplar mais antigo
encontrado até hoje o épico de Gilgamesh, originário
da Suméria, região em que se encontra hoje o Iraque.
Passou por diversas transformações, semelhantes às
evoluções pelas quais passou a música. Durante a
Grécia antiga, houve, em períodos específicos, a
valorização de autores como Homero e Hesíodo, por
exemplo, e já naquela época se estudavam esses
autores na escola, o que indica que os gregos já
tinham consciência da importância desse tipo de
produção na formação dos cidadãos. Poesia e música
sempre estiveram muito ligadas, e mesmo depois que
ocorreu a separação moderna, ainda persiste a
musicalidade na poesia e a preocupação com a forma
verbalizada na música não exclusivamente
instrumental, com canto e letra.
Na Roma Antiga surgiram ainda outros poetas,
como Virgílio, autor da Eneida, Ovídio, criador das
Metamorfoses, entre outros. A Idade Média e a
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passagem para o Renascimento nos deu nomes
como Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio, que
foram autores ligados aos movimentos de abandono
do latim como língua nativa, autores que objetivavam
dar valor ao seu idioma natal, fazendo se consolidar
o italiano. Outros autores de outros países também
seguiram o exemplo, como franceses e alemães.
A língua portuguesa tem alguns nomes de
expressão mundial, como Camões, autor de Os
Lusíadas e Fernando Pessoa, conhecido pela alta
voltagem poética de seus textos e por seus inúmeros
heterônimos. Mas não só entre os eruditos podemos
encontrar poesia, e é por isso que ela é tão importante
para as crianças. Desde cedo aprendemos a
reconhecer ritmos em textos cantados, ou então
temos a sensação de prazer ao rimar palavras, por
exemplo. Isso é natural do ser humano, e a escola
tem a função de fazer nada mais do que estimular
esses interesses naturais das crianças, através das
parlendas, das cantigas de roda etc. Se formalmente
existe uma separação entre música e poesia no
universo erudito, no mundo infantil são duas artes
extremamente ligadas, capazes de gerar o novo, de
permitir às crianças brincarem com o ritmo e o
significado das palavras, como mostra esse poema
de José Paulo Paes, muito utilizada em aulas de
português para os primeiros anos do ensino
fundamental. Seu título é “Convite”:
Poesia é brincar com palavras como
se brinca com bola, papagaio, pião.
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Só que bola, papagaio, pião de tanto
brincar se gastam.
As palavras não: quanto mais se
brinca com elas mais novas ficam.
Como a água do rio que é água
sempre nova.
Como cada dia que é sempre um novo
dia.
Vamos brincar de poesia?

A importância da música na formação das
crianças
A música não é um fator externo em relação ao
homem - provém do seu interior, é inerente à sua
natureza. Ela está presente em todo universo,
inspirando a expressão musical humana. Trata-se de
uma segunda linguagem materna. Por esse motivo,
toda criança tem direito a uma educação musical que
lhe possibilite desenvolver o potencial de
comunicação e expressão embutido nessa linguagem
(ÁVILA e SILVA, 2003, p. 76).
Em diversos momentos de sua existência a
criança acaba tendo contato com a música, em seu
período de escolaridade infantil. É utilizada em jogos,
em
brincadeiras,
em
comemorações,
na
aprendizagem de hábitos como “lavar as mãos”,
“escovar os dentes” e outras coisas, como forma de
incutir esses valores nas crianças. Além disso,
devemos lembrar que as crianças não se formam,
enquanto seres humanos, apenas com aquilo que
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recebem no ambiente escolar. Elas já trazem consigo
uma bagagem que deve ser aproveitada pelo
professor. É a música uma das formas de contato com
o universo adulto, via televisão, rádio, internet, que
são mídias que estão presentes no cotidiano dos
alunos, e com o tempo acabam criando um repertório
inicial pra elas. O RCNEI (Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil) coloca que:
“O ambiente sonoro, assim como
presença da música em diferentes e
variadas situações do cotidiano fazem
com que os bebês, e crianças iniciem
seu processo de musicalização de
forma intuitiva. Adultos cantam
melodias curtas, cantigas de ninar,
fazem brincadeiras cantadas, com
rimas parlendas, reconhecendo o
fascínio que tais jogos exercem”.
(Brasil, 1998. p.51)

Algo que é preocupante nesse uso da música
é o fato de que ela acaba sendo vista não como uma
linguagem autônoma, mas apenas como uma forma
de subsídio a outros conteúdos, por assim dizer,
“mais importantes”. Quando uma criança aprende
uma canção para dar bom dia aos professores ou
para preservar o meio ambiente, há preocupação
apenas com o conteúdo verbal da mensagem, e não
com a organização dos sons envolvidos na produção
daquela música, o que faz com que a música seja
passada para um plano secundário.
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Weigel (1988) e Barreto (2000), afirmam que
atividades
musicais
podem
colaborar
no
desenvolvimento socioafetivo, psicomotor e cognitivo
das crianças, do seguinte modo:
Socioafetivo: trabalhando musicalmente em
grupo, a criança vê-se em pé de igualdade em relação
às outras, se sentindo parte de um todo, e
reconhecendo suas limitações, dificuldades, mas
também seus pontos fortes, suas potencialidades.
Também lhes serve como uma maneira de entender
o mundo, de colocar para fora aquilo que pensam, a
sua forma de interpretar a realidade, fazendo
atividades que lhe proporcionam o deleite da diversão
junto às outras crianças e também como uma forma
de se assegurar de sua identidade perante o mundo,
ou seja, através do confronto amigável com as outras
crianças, ela aprende a se reconhecer como um eu
independente.
Psicomotor: fazer movimentos rítmicos como
dança, bater de palmas, intercalar falas (um grupo
fala X, outro fala Y), tudo isso, quando feito de
maneira ordenada, estimula o sistema psicomotor das
crianças, lhe fornecendo meios para desenvolver
suas capacidades de equilíbrio e coordenação,
fomentando também seu senso rítmico e facilitando a
liberação de sentimentos, fatores que, juntos,
colaboram para a formação da personalidade da
criança e para a execução de atividades complexas
como a leitura e a escrita.
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Linguístico/Cognitivo: a criança naturalmente
precisa de uma matéria bruta para lapidar e
transformar em conhecimento, ainda que à sua
maneira. Essa é uma característica básica dos seres
humanos. Ela retirará esse material de que precisa a
partir do ambiente, ou seja, das sensações e
experiências pelas quais passará em seu cotidiano
escolar, familiar, etc. Sabendo disso, é necessário
fazer com que ela receba os mais ricos estímulos
externos, a fim de aumentar sua gama de
possibilidades de desenvolvimentos no campo
linguístico e cognitivo. A música lhe permite fazer isso
através do canto, da imitação dos amigos, dos sons
de animais, da percepção rítmica, harmônica e
melódica dos sons organizados etc. Tudo isso
permitirá a ela travar laços com o meio em que se
encontra.
A música e a poesia enquanto saberes autônomos
e elementos cruciais para o desenvolvimento
pleno da criança
Segundo o RCNEI (Brasil,1998) o trabalho com
música objetiva fazer com que a criança possa:
Ouvir, perceber e discriminar eventos
sonoros diversos, fontes sonoras e
produções musicais;
Brincar com a música, imitar, inventar
e reproduzir criações musicais.
Explorar e identificar elementos da
música para se expressar, interagir
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seu

Perceber e expressar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio
de improvisações, composições e
interpretações musicais.

Para Chiarelli (2005),
é muito importante levar em conta a
ideia de que as atividades envolvendo
música devem se atentar ao momento
da vida de cada criança, à fase de
desenvolvimento em que ela se
encontra, para que não se deixe de
estimulá-la
adequadamente
(por
oferecer menos do que ela deveria
receber) ou se despeje muitas
informações sobre a criança, o que
pode fazer com que ela acabe por ficar
sobrecarregada (quando se passa um
conteúdo acima do ideal para a fase
de desenvolvimento em que a criança
se encontra). A música torna-se
essencial para possibilitar que a
criança
consiga
se
encontrar
socialmente, se integrando a seu meio
e facilitando a inclusão. Além disso, a
música deve ser pensada como um
elemento unificador de saberes,
fazendo uma ponte entre áreas do
conhecimento que permitem a
valorização da interdisciplinaridade.

É comum que professoras de estágio, em suas
atividades infantis, utilizem largamente recursos
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musicais, porém da maneira errada. A música parece
ser vista mais como um elemento apaziguador, capaz
de acalmar os alunos, mantê-los atentos e em
conjunto, como uma forma de controle mecânica.
Músicas são cantadas maquinalmente, junto a
gestos, mas tudo é feito de uma maneira tão artificial
que nenhum tipo de conhecimento é levado a essas
crianças.
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A INFÂNCIA E A CULTURA
Sandro Luís de Oliveira Alves

O QUE É CULTURA?
A cultura é aprendida, porque se verifica
um processo de transmissão dos mais velhos,
pessoas ou instituições aos mais novos, à
proporção que estes vão se incorporando à sua
sociedade,
são
as
chamadas
linhas
de
transmissão, isto é, aqueles meios pelos quais se
verifica a aprendizagem da cultura.
A família, os companheiros de trabalho, os
professores, o esporte, a igreja, a escola, são linhas
de transmissão, no sentido de que vão transmitindo a
cultura, que se torna assim aprendida pelos que se
incorporam à sociedade.
Cultura é também derivada de componentes
da existência humana, quer dizer que ela se
origina de fatores que estão ligados ao homem,
então podemos dizer que só o homem possui
cultura. São fatores ambientais, psicológicos,
sociológicos e históricos, que contribuem para
compor a cultura dentro de uma sociedade estudada.
Pode-se dizer cultura é a forma de vida de
um determinado grupo de pessoas e engloba
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costumes, cerimônias, arte, tecnologias e em sua
interpretação estética, os êxitos artísticos e
intelectuais de uma sociedade. Encontram-se
associadas às formas culturais promovidas pelas
instituições escolares e estatais.
A cultura também pode ser atividade e
desenvolvimento intelectual, saber, ilustração,
instrução, o desenvolvimento de um grupo social
uma nação, ou tudo que é fruto do esforço
coletivo do aprimoramento dos seus valores,
civilização,
progresso,
etc. Entre
as várias
definições, entra a do complexo dos padrões de
comportamento, valores espirituais e materiais
transmitidos coletivamente caracterizando uma
sociedade ou civilização, costumes ou valor social
consagrado por tradições que se impõe aos
indivíduos que integram um grupo, e se transmite
através de gerações.
Segundo Santos (1986, p.19), “... é importante
considerar a diversidade cultural interna à nossa
sociedade...”.
Essa concepção de Santos é essencial para
compreensão do país em que vivemos, contribuindo
dessa forma para a eliminação de preconceitos e
entender as formas culturais existentes em diferentes
sociedades. A diversidade cultural é de extrema
importância, ela também se constitui de maneiras
diferentes de viver, cujas razões podem ser
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estudadas, contribuindo assim para o entendimento
cultural.
“Cultura diz respeito à humanidade como um
todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos,
nações, sociedade e grupos humanos”. (Santos,
1986, p. 8).
CONCEPÇÃO DE CULTURA
Há muito tempo existe uma preocupação em
explicar o que vem a ser cultura. Essa preocupação
se deve ao fato da necessidade de entendimento e
contato com povos e nações distintas. De acordo com
Santos essa preocupação com cultura está ligado
tanto para a compreensão da modernidade com o
surgimento da industrialização, quanto para o
passado que vai perdendo suas características
originais. As associações feitas para definir cultura
estão muito ligadas à formação do indivíduo.
“... se fala de cultura para se refletir
unicamente
as
manifestações
artísticas, como o teatro, a música, a
pintura, a escultura...”... ”em nossa
época ela é identificada como meio
de comunicação do massa, tais como
o rádio, ao cinema, a televisão”.
(Santos, 1986, p. 22).

Segundo Santos (1986, p.8) quando ouvimos
falar em cultura relacionamos com movimentos
culturais da nossa época, mas há realmente uma
variação de significados. Cultura refere-se a
Sandro Luís de Oliveira Alves

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

901

realidades sociais bem distintas, esta é uma das
definições que podemos dar a respeito de arte. São
tantas as definições, algumas podem estar ligadas
ao jeito de pensar e a realidade social, na qual são
enfatizadas a natureza e a natureza e a
individualização, onde pairam os temas voltados
para natureza, alimentação, relações pessoais, etc.
Podemos dizer que cultura faz parte de
conhecimento, são todos os aspectos básicos de
uma realidade social, devemos definir também
como
aproximação
demasiada
de
um
conhecimento.
A INFÂNCIA E A CULTURA
Pensar as relações entre Infância e Cultura
abre importante campo de reflexão para todos os
educadores. O que hoje sabemos sobre a maneira
de as crianças elaborarem, em seus contextos de
desenvolvimento, criativas formas de significar o
mundo e de pensar sobre si mesmas leva-nos a
refletir que as “reinações infantis” são, na verdade,
formas audaciosas de sentir, emocionar, pensar e
construir cultura.
Para responder a elas, é preciso passar pelo
resgate da infância de cada pessoa e criar condições
para que as interações sociais envolvendo as
crianças respeitem a sensibilidade, a criticidade e a
fantasia infantil.

Sandro Luís de Oliveira Alves

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

902

A NOÇÃO DE CULTURA DA INFÂNCIA E SUAS
RELAÇÕES COM O BRINCAR: UMA TENTATIVA
DE APROXIMAÇÃO DO QUE É SER CRIANÇA
ENTRE CRIANÇA
A proposição de compreendermos a infância
nos seus próprios termos coloca algumas indagações
e possibilidades de investigação. Poderia a infância
representar um mundo auto- regulado e autônomo,
com suas próprias leis, valores, conhecimentos e
formas de sentir, pensar e agir sobre o mundo?
Seriam as crianças detentoras de culturas próprias
não redutíveis às culturas dos adultos?
Estudos sociológicos no campo da infância
realizados ao longo dos últimos 20 anos vêm
sustentando a noção da autonomia das culturas
infantis, postulando que as crianças, através das
relações com seus pares e com os adultos,
constroem, estruturam
e sistematizam
formas
próprias de representação e de ação sobre o mundo.
O mergulho nos universos específicos infantis
vem
sendo
possibilitado
por
metodologias
interpretativas e etnográficas, no sentido de valorizar
e investigar as formas próprias com que as
crianças de diferentes contextos socioculturais
governam suas sociedades, ou micros sociedades
formadas pelos grupos de pares.
Os estudos nessas perspectivas
fornecendo
valiosa
contribuição

vêm
para
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redirecionamento do olhar sociológico e antropológico
sobre a infância, focalizando-o nas crianças vistas
como grupo social e atores sociais que constroem
formas específicas de compreender e de agir sobre
o mundo, e não mais apenas nas instituições e
nos adultos como agências de socialização. O tema
da autonomia das culturas infantis vem sendo
criticamente discutido por alguns autores. James,
Prout e Jenks (1998), por exemplo, questionam: é
possível falar separadamente de um mundo cultural
da infância? Se houver concordância com essa
afirmação, como compreender as culturas infantis?
Os autores apontam que duas vertentes têm
caracterizando os estudos sobre esse tema: uma
delas sugere que a cultura da infância encontra-se
expressa em um conjunto de formas culturais
distintivas chamadas brincadeiras; a outra aborda a
cultura infantil de forma mais ampla como os
contextos das vidas sociais cotidianas das crianças
entre seus pares, o modo de vida global específico
de um grupo geracional particular.
Para os autores citados, as duas abordagens
são problemáticas, por tenderem a situar as
relações das crianças com seus pares fora do
contexto social de vida das crianças: a primeira
vertente, identificando brincadeiras e cultura infantil,
focaliza o estudo numa das esferas de ações
sociais das crianças entre seus pares as brincadeira
deixando de fora as relações entre adultos e
crianças e destas com o contexto social mais
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amplo, as quais também constituem seus mundos
sociais e culturais; a segunda, apesar de tentar
dar conta dos diferentes campos de ação social da
vida das crianças, ao centrar-se apenas nas
relações entre pares, também separa o mundo infantil
do mundo adulto.
Os autores reconhecem, contudo, que os
estudos que narram as experiências sociais das
crianças vêm efetivamente documentando um modo
de vida da infância que apresenta especificidades em
relação às culturas dos adultos. Mas sinalizam que a
identificação desse modo de vida com uma cultura
infantil própria requer que nos questionemos sobre
os modos de construção dessa cultura nas relações
que estabelece com as estruturas sociais nas quais
as crianças estão inseridas e nas suas articulações
com as culturas adultas.
As crianças se encontram em um mundo
estruturado por relações materiais, sociais,
emocionais e cognitivas que organizam suas vidas
cotidianas e suas relações com o mundo. É nesse
contexto que elas vão constituindo suas
identidades como crianças e como membros de um
grupo social. Não devem, todavia, ser vistas como
sujeitos que, apenas incorporam a cultura adulta
que lhes é imposta, mas como sujeitos que,
interagindo com esse mundo, criam formas
próprias de compreensão e de ação sobre a
realidade. Isso porque esse contexto não apenas
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constrange suas ações, mas também lhes traz novas
possibilidades.
Compreendidas dentro desse contexto mais
amplo, como podemos então explicar as
especificidades dos modos de vida das crianças?
Os autores referidos acima ressaltam que a
maior parte desses estudos é realizada nos contextos
escolares,
ocupados
predominantemente
por
crianças, e por isso constituem os locais onde os
pesquisadores mais facilmente podem encontrar
seus sujeitos de investigação. E perguntam: será
que em outros locais poderíamos encontrar as
mesmas evidências da existência de uma cultura
infantil autônoma?
Os autores sinalizam que em muitos países
não ocidentais provavelmente não encontraremos
um universo infantil marcadamente separado do
mundo adulto, ou seja, dificilmente poderemos
identificar indícios de uma cultura infantil autônoma.
Em que pese a pouca quantidade de estudos sobre
as culturas infantis realizados fora do contexto escolar
no mundo ocidental, os autores levantam uma
questão interessante: existiriam especificidades
inerentes aos contextos escolares que engendrariam
a construção de culturas infantis autônomas?
Para James, Jenkes e Prout (1998) essa
questão sugere que talvez o que vimos chamando
de culturas infantis exista apenas nos espaços e
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tempos nos quais as crianças têm algum grau de
poder e controle. É o caso dos pátios e parques
de recreação existentes nas escolas, nos tempos
vagos existentes nas rotinas criadas pelos adultos,
nos grupos de rua-espaços nos quais as crianças
geralmente estão distantes do olhar adulto. Para
os
autores, as culturas infantis emergem nos
interstícios
dos
ordenamentos
espaciais
e
temporais que organizam as vidas das crianças.
Consideramos essa visão interessante, pois
rompem com as ideias de culturas como formas
fossilizadas que se perpetuam de uma geração a
outra, ou que são adquiridas de forma hereditária,
passando a concebê-las como formas de ação
contextualizada (James, Jenks e Prout, ibid.),
situadas no tempo e no espaço. As culturas da
infância podem ser vistas assim como construção
coletiva que se faz através da ação social das
crianças frente às estruturas sociais e institucionais
em que estão inseridas. É engajando-se
ativamente nessas estruturas e no esforço de
compreendê-las que as crianças criam formas
específicas de ação, reproduzindo, contornando ou
até transformando as estruturas existentes.
Nesse processo, as relações sociais entre
pares sobressaem como um elemento fundamental
para a construção das culturas infantis nesses
espaços. Cria-se assim um sentimento de pertencer
a um grupo, o das crianças e a um mundo social e
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cultural por elas agenciado nas relações entre si. Na
abordagem interpretativa de Corsaro (1997, 2003),
as culturas infantis emergem na medida em que as
crianças, interagindo com os adultos e com seus
pares, tentam atribuir sentido ao mundo em que
vivem.
As culturas infantis não são, portanto, préexistentes às crianças, e não funciona como algo
estático que elas levam consigo para guiar seus
comportamentos. Ao contrário, constituem um
processo produzido e partilhado, na medida em que
as crianças participam coletivamente de uma
experiência social.
Uma noção central na construção teórica de
Corsaro é a de reprodução interpretativa, que o
autor propõe como substituição ao conceito de
socialização, a fim de enfatizar a agência das
crianças nos seus mundos sociais e culturais: as
crianças não são meros aprendizes passivos da
cultura a sua volta, mas sujeitos ativos que participam
das rotinas culturais oferecidas, impostas no e pelo
ambiente social, apropriando-se e reinterpretando,
seus elementos.
O autor justifica o uso da noção de
reprodução
interpretativa
para
definir
esse
processo, através do significado dos dois termos:
interpretativa, escolhido para aprender os aspectos
inovadores e criativos da participação das crianças
na sociedade (p. 18); e reprodução, cuja ênfase
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principal é a ideia de que as crianças não estão
simplesmente internalizando a sociedade e a cultura,
mas estão ativamente contribuindo para a produção
cultural e a mudança (p. 18), a partir de uma
dinâmica na qual simultaneamente as crianças
afetam as sociedades em que vivem e por elas são
também constituídas.
De acordo com Sarmento (2002), o desafio da
sociologia da infância consiste na compreensão
deste
processo
de
“reprodução
interpreta”
constitutivo das identidades individuais de cada
criança e do estatuto social da infância são integradas
tanto pelos jogos infantis, compreendidos como
formas culturais produzidas e fruídas pelas crianças,
como
também pelos modos específicos de
significação e de comunicação que se desenvolvem
nas relações entre pares.
Segundo suas proposições, as culturas
infantis estruturam-se em torno de quatro eixos: a
interatividade, a ludicidade, a fantasia do real (fazde-conta) e reiteração (compreendida como a não
linearidade temporal das práticas sociais interativas
de pares, ou seja, a possibilidade de transitar entre
o passado através da imaginação e do fazer
coletivo nos grupos de pares).
Sarmento destaca que a natureza interativa do
brincar, processo que se constrói principalmente sob
a égide do coletivo e da partilha, faz dele uma
atividade propiciadora da aprendizagem da
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sociabilidade e um dos primeiros elementos
fundamentais das culturas da infância (idem, p.12).
Além disso, vê as culturas da infância como sendo
constituídas a partir da inter-relação entre as
produções culturais dos adultos para as crianças
e as produções culturais geradas pelas crianças nas
suas relações entre pares. Concordando com
Sarmento e com os demais autores citados,
pensamos que as culturas da infância não são
um mero reflexo da sociedade em que se inserem,
nem tampouco são realidades separadas, radicadas
no vazio, antes estão profundamente enraizadas na
sociedade e nos modos de administração simbólica
da infância (Sarmento, 2002, p.8).
. Dessa forma, entende que o conceito ajuda
a enfatizar a concepção da criança como ser
presente que, através das suas experiências sociais,
age sobre o mundo desenvolvendo coletivamente
práticas sociais e culturais próprias, constituídas por
laços de identidade e de solidariedade.
Os trabalhos que vêm sendo realizados sobre
o tema das culturas da infância variam quanto ao
foco da investigação, mas em geral enfatizam um
dos, ou dois, aspectos destacados a seguir: a
brincadeira, concebida ao mesmo tempo como fato
da cultura e como espaço de construção das
práticas sociais e culturais infantis; e as interações
sociais
entre as crianças e as práticas de
sociabilidade dos grupos de pares.
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Tanto o brincar quanto as relações sociais
entre as crianças são focalizados, buscando- se
compreendê-los ao mesmo tempo nas relações que
estabelecem entre si e com a constituirão das
culturas da infância. Parte-se da compreensão do
brincar como um dos pilares das culturas da infância,
na perspectiva proposta por Sarmento (2002).
Concebe-se ainda o brincar como
uma
atividade social significativa que pertence, antes de
tudo, à dimensão humana, constituindo, para as
crianças, uma forma de ação social importante e
nuclear para a construção das suas relações sociais
e das formas coletivas e individuais de interpretarem
o mundo.
Uma estratégia de acesso, geralmente utilizada
como primeira abordagem, constitui a simples
aproximação da criança no espaço
de
uma
brincadeira em curso, com vistas a observar o
que está ocorrendo (cenário, objetos, significados,
ações etc.) antes de tentar uma estratégia de
acesso mais direta. Esta é uma forma de perceber
o fluxo das interações e da construção da
brincadeira, a partir de um envolvimento ainda
periférico. A criança, em geral, se posiciona
estrategicamente próxima ao grupo, olhando
atentamente o desenrolar da brincadeira e, quando é
o caso, acompanha o deslocamento do grupo,
embora mantendo distância social. A partir da
interpretação do comportamento dos participantes,
Sandro Luís de Oliveira Alves

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

911

a criança escolhe a melhor estratégia para ganhar
acesso.
Outra estratégia bastante utilizada é
desenvolver alguma ação ajustada à brincadeira, mas
ainda não diretamente coordenada com os outros
participantes na criação conjunta de significados. A
criança se coloca na área da brincadeira e faz o
que as outras estão fazendo, manifestando assim o
seu desejo de brincar junto e mostrando que sabe
brincar como elas. È assim que, ao perceber um
grupo brincando de fazer bolo com areia, sentase e começa a fazer um bolo; ao ver um grupo
brincando na cozinha de fazer comidinha, manipula
as panelinhas, imitando-os. As ações são
reproduções das ações dos outros, algumas vezes
com a introdução de algumas variáveis, mas
sempre
de
forma
sincronizada
com o
comportamento do grupo a fim de se inserir no
enquadre
(Goffman,
1974;
Corsaro,
2003)
necessário para a construção conjunta da brincadeira.
Uma quarta estratégia é solicitar ou declarar
diretamente a participação: Posso brincar?
Eu estou brincando também! Corsaro (1985),
em sua pesquisa, aponta que raramente as
crianças usam estratégia diretas de entrada como
esta. Interpreta que perguntas como estas exigem
uma resposta imediata que, muito frequentemente, é
negativa.
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A criança que está de fora do grupo é vista
como que não sabe o que está acontecendo e,
por isso, pode causar problema e atrapalhar a
brincadeira em curso, construída com o esforço
interativo conjunto. No entanto, o uso dessa
estratégia é diferenciado entre as crianças, tendo
a ver com a relação entre a criança que a ela
recorre e o grupo ao qual se dirige.
A fim de obter acesso, as crianças também
podem sugerir uma ação, um plano de ação ou
um papel a ser representado através de declarações
do tipo: “Aí ia ser a festa de aniversário de Milena;
Nós íamos viajar etc”. Essa estratégia mostra o
desejo de a criança se associar aos outros através
de uma forma específica de inserção. Seu sucesso
exige certo conhecimento da brincadeira e dos
participantes do grupo, o que é alcançado não
apenas por experiências partilhadas anteriormente,
como também pela observação e interpretação das
interações e significados presentes. Esse tipo de
estratégia está entre as mais usadas nos dois
períodos de observação. .
Há também crianças que tentam o acesso à
brincadeira encenando alguma ação enquadrada
na brincadeira em curso. A criança chega falando com
uma entonação teatral, representando a mãe que está
trazendo a filha para o médico: “Minha filha está com
muita tosse”! Ou então entra na cozinha junto ao
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grupo que esta fazendo comidinha e diz: “Eu vou
fazer um pudim bem gostoso prá minha filha”!
Uma possível interpretação para a maior
resistência a essa forma de acesso é que ela
surpreende e “invade” o grupo, pois a criança já age
como parte da brincadeira, senão considerando o
poder de decisão de seus membros sobre a
permissão ou não de sua entrada, ameaçando assim
o controle do grupo sobre a brincadeira.
Na maioria das vezes, as crianças usam mais
de uma estratégia para conseguir participar de uma
brincadeira, ajustando as formas de entrada aos tipos
de brincadeiras, aos grupos, às interações em curso
e às respostas de aceitação ou de resistência às
suas tentativas. A partir de um processo interativo
com o grupo com o qual desejam brincar, fornecem
pistas de suas interações e interpretam as ações do
grupo, construindo diferentes formas de participação
social nas brincadeiras. Ou seja, a participação
envolve um processo de aprendizagem social
através do qual as crianças acumulam conhecimento
e habilidades partilhados pelo grupo.
A resistência à entrada de uma criança na
brincadeira pode ser manifestada de várias formas:
•

Gestos ou movimento físico indicando
impedimento ou proteção contra a
tentativa de entrada (empurrão, barreira
com o braço, etc.);
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•

Expressão verbal sem justificativa, ou seja,
a criança nega a entrada dizendo não, você
não pode, você não vai etc.;

•

Uso de argumento relacionado à afiliação,
ou seja, às relações de amizade,
afinidade ou de grupos de companheiros
de brincadeira: “Eu não sou seu amigo”;
“Você já está brincando com eles”;

•

Uso de argumentos relacionados à
propriedade
do
espaço
ou
da
brincadeira: “Eu estava aqui primeiro”; “Eu
peguei primeiro”, “Essa casa é minha”;

•

Uso de referências a regras arbitrárias das
brincadeiras: “Você não pode brincar
porque nessa brincadeira não tinha filhos,
não tinha crianças, ou só tinha duas
princesas”;

•

Argumentos relacionados à autoridade do
chefe, ou seja, aquele que manda na
brincadeira.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Selma Braga da Silva Rêgo

Sabemos que a inserção dos alunos no mundo
da leitura e da escrita é, sem dúvida, uma das
principais ânsias de todo educador, assim como
pensar em como a música pode ajudar na desafiante
missão da alfabetização.
Assim, é importante destacar que utilizar a
música na alfabetização possui vantagens que
aprimoram o fazer pedagógico, pois ela ensina uma
variedade de habilidades de linguagem, pois as
músicas além de entretenimento, em uso pedagógico
encorajam habilidades de alfabetização precoce
expondo as crianças aos padrões de linguagem, ela
incentiva e inclui padrões básicos de ortografia, rimas,
padrões de frases e partes do discurso; extensão de
conhecimento e vocabulário de fundo; e desenvolver
um senso de história e sequência.
Outro aspecto importante é que a educação
musical desenvolve uma atitude positiva em relação
ao aprendizado, verificamos isso quando as crianças
aprendem e se desenvolvem melhor quando estão
em um ambiente positivo no qual se sentem apoiadas
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e seguras. Além do mais, as crianças raramente
desenvolvem atividades nas quais recebem pouca ou
nenhuma satisfação, pois é por meio do
compartilhamento de música que os educadores
podem criar laços sociais com os alunos fomentando
um ambiente no qual a alfabetização seja divertida e
envolvente.
É perceptível a melhora da concentração, a
atenção e a memória, pois participar de atividades
musicais, seja dançando, tocando instrumentos ou
cantando, exige que ouçam atentamente e
mantenham padrões em sua memória, habilidades
que são precursoras fundamentais para o
desenvolvimento de habilidades de leitura bemsucedidas.
Contudo, desenvolve formas críticas e
complexas de pensamento, nesse aspecto a música
desenvolve o pensamento abstrato, envolvendo
múltiplas partes do cérebro. Há críticas e alegações
de que tocar tipos específicos de música para
crianças possam aumentar sua inteligência (o
chamado efeito Mozart), porém foram em grande
parte superestimadas, pois a pesquisa mostra que a
exposição precoce à música e à produção musical
pode contribuir para a melhora do raciocínio espaçotemporal das crianças. Além disso, a participação na
criação e valorização das artes, incluindo a música,
pode desenvolver habilidades cognitivas de nível
superior, como usar a imaginação, criar, tolerar a
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ambiguidade, inscrever ideias por meio
representação, formar e diferenciar conceitos.

da

Por isso a música é considerada uma ótima
maneira de construir consciência fonológica com
crianças pequenas, sendo também um excelente
exemplo do uso da tecnologia com os alunos, assim
perfaz que os professores possam usar música para
aprofundar o ambiente de aprendizagem e deixá-lo
mais descontraído e precioso.
Existem muitos pontos em comum entre a
música e a alfabetização, especialmente na
educação, ou seja, nos primeiros anos de vida escolar
até o ensino médio, e, portanto, a educação musical
é um elemento vital e essencial no desenvolvimento
literário das crianças. Por isso, proporá atividades
musicais bem planejadas podem aprofundar e
reforçar o conhecimento e o desenvolvimento de
habilidades em uma ampla gama de assuntos. A
música é envolvente, divertida e pode motivar até os
alunos mais distantes.
A prática do Estágio Curricular, realizada numa
turma de 1º ano do Ensino Fundamental de nove
anos, foi uma das oportunidades única e riquíssima,
de onde foi possível reunir muitos dados empíricos
para serem analisados e embasados teoricamente.
Muitas questões emergiram desta prática, porém a
que mais propiciou inquietação foi a da relação da
música com o processo de alfabetização.
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Observou-se diariamente o quanto a música
desperta encantamento nas crianças, fala-se em
diariamente porque a música era parte da rotina diária
da sala de aula. Para melhor compreensão, o relato a
utilização da utilização da música na rotina: todos os
dias após a oração, a chamada, a escolha dos
ajudantes do dia e do preenchimento do calendário,
havia um momento dedicado especialmente para a
música, onde os alunos escolhiam o que queriam
cantar e se iriam tocar também. Quase todos os dias
os instrumentos de sucata, que compunham a
bandinha rítmica da sala, eram utilizados como
acompanhamento, sendo que cada um tinha
liberdade para escolher o de sua preferência. Após
alguns minutos livres para explorarem o instrumento,
iniciava-se o processo de organização para o ensaio
e neste momento, se reuniam em grupos, de acordo
com o instrumento, porém sempre voltados para
dentro do círculo, posição utilizada na maioria das
vezes. Cada grupo demonstrava como tocar, já
cantando a música escolhida pela turma e quando
todos tivessem demonstrado, iniciava-se uma bonita
apresentação, não para um público, mas para a turma
em si, que demonstrava no sorriso e no brilho do
olhar, a importância daquele momento.
Além da utilização dos instrumentos, todas as
músicas do repertório tinham gestos e expressões,
sendo que algumas eram também dramatizadas.
Desta forma, nenhuma aula se tornou monótona, pois
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sempre foi oferecido muita variedade na hora de
brincar e se divertir com a música.
Outra prática comum durante a hora da música
era ter o acompanhamento do violão, que mesmo em
fase de aprendizagem, era tocado pela estagiária
com muita dedicação e empenho. Os alunos
vibravam ao ver o violão entrando pela porta, servindo
de estímulo para toda turma.
Mas não era apenas na rotina que a música
estava presente, muitas foram as vezes que a música
serviu de início, de continuidade ou de término de um
assunto que estava sendo trabalho por um dos
grupos durante a realização do Projeto de
Aprendizagem (PA). Um exemplo é o da música
Boneca de lata, que sempre encantou os alunos e que
o grupo que estava pesquisando sobre a história das
bonecas, resolveu cantar, fazer os gestos e ensinar
quem ainda não conhecia. A partir da apresentação,
surgiu a ideia de trabalhar com a letra da música,
identificando palavras-chave, escrevendo-as com
alfabeto móvel, desenhar sobre as histórias da
música e montar um cartaz, dramatizar a música,
enfim, surgiram muitas ideias criativas. A atividade
mais marcante foi a de procurar as palavras-chave
previamente escolhidas por eles, pois a vontade de
descobrir onde estavam escondidas as tais palavras,
serviu de incentivo e motivação para a construção de
várias noções, entre elas, a de espaço, ao
acompanhar o texto com o dedo e verificar cada
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palavra. Após a verificação, conferir com os colegas
e ajudar quem não estava conseguindo, sempre
sendo lembrados que ajudar não é fazer pelo colega
e sim, incentivá-lo e ajudá-lo a encontrar caminhos. A
atividade foi divertida e produtiva, pois os alunos
precisaram estar atentos no tamanho, na letra inicial,
na letra final de cada palavra, para facilitar a
descoberta.
Outra atividade importante no processo de
alfabetização, especialmente no início do estágio,
onde a maioria dos alunos estava no nível présilábico, foi a introdução da clava, que são dois
pedaços de madeira cilíndricos de 20 cm de
comprimento, que fazem parte da bandinha rítmica.
Com a clava na mão, cantavam as músicas que mais
gostavam, seguindo uma batida difícil de ser
realizada, porém um ótimo desafio para a turma, pois
é necessário bater a cada sílaba de todas as palavras
ditas na música. Exemplificando, a música Irmão
Jaques fica da seguinte forma: Ir-mão Ja-ques, Ir-mão
Ja-ques, dor-mes tu, dor-mes tu, já so-ou o si-no, já
so-ou o si-no, dim-dim-dom, dim-dim-dom. É preciso
manter o ritmo e a melodia, sem deixar de bater a
cada sílaba.
No início a maioria não conseguiu realizar
plenamente a atividade, mas bastaram algumas aulas
para eles apresentarem orgulhosamente a conquista.
Até o final do período de estágio, a maioria dominava
muito bem a técnica e se divertia, dizendo quantos
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pedacinhos tinha cada palavra. Foi o mesmo sucesso
com o nome, pois cada um precisou inventar uma
maneira de tocar seu nome, escolhendo um ritmo,
uma melodia, fazendo uma paródia, só com seu
nome. Na primeira rodada podiam ser maneiras
repetidas, mas a partir das próximas aulas, cada um
precisava apresentar uma diferente. Teve uma aluna
que não quis fazer, o que não teve problema, mas
depois de muitos convites ela acabou encontrando
uma melodia simples para se sentir mais segura e
apresentou seu nome.
Logo depois do término do estágio, foram
repetidos os testes de níveis, embasados nas
pesquisas de Ferreiro e Teberosky, sendo que os
resultados foram bastante positivos, apenas 2 alunos
ainda estavam pré-silábicos, a maioria estava silábico
e 3 estavam alfabéticos. Esses resultados serviram
de estímulo para a procura de novas atividades
lúdicas relacionadas com a música e com o ritmo e
compasso musical.
No universo infantil, tudo depende do estímulo
e do interesse da criança na atividade que está sendo
proposta e isso ficou bem claro quando foi proposto
que cada aluno descobrisse um som com seu corpo.
Não foram estipuladas regras, apenas solicitado que
criassem e experimentassem. Antes de uma
demonstração, não se mostraram muito empolgados,
mas bastou ouvirem um som novo, para se agitarem
e procurarem o melhor som para apresentar para os
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colegas. Neste mesmo momento, foi proposto que
utilizassem apenas as mãos para descobrir um novo
som, podendo usar qualquer objeto ou lugar como
apoio para a produção do som. Ver as crianças
criando, inovando e levantando hipóteses, foi como
observar uma criança tentando escrever, onde
levanta hipóteses e tenta comprová-las para seguir
evoluindo no processo de construção do seu
conhecimento.
Hans Guinther Bastian (2009, p.40) realizou
uma pesquisa com dois grupos de alunos, um
chamou de grupo modelo e outro grupo de controle,
ambos a partir de 6 anos. Juntou os dados em torno
do desenvolvimento da inteligência e obteve,
contrapondo os dois grupos:
Nos primeiros anos da escola
fundamental ambos os grupos
escolares se desenvolvem de forma
não muito diferente. Depois de cinco
anos de escola e quatro de educação
musical, chaga-se, porém, a um
aumento expressivamente significante
no QI das crianças que provêm de
escolas fundamentais que enfatizam a
música.
Crianças
socialmente
prejudicadas e menos estimuladas em
seu desenvolvimento cognitivo (...)
melhoram, em todo caso, com uma
educação musical adicional (HANS,
2009, p. 43).
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E um dos aspectos mais importantes da obra
de Bastian, é a afirmação:
A aquisição de representações
musicais [...] deve ser iniciada com
padrões
corporais
adquiridos
mediante o movimento, o canto, o
toque, antes de poder chegar a
significativas
denominações
nocionais, transmissão (notação)
simbólica e explicação teórica. A
música só pode ser aprendida
musicalmente, e não por meio de
noções e regras (BASTIAN, 2009, p.
46).

Portanto, a prática da apreciação musical pode
ser mais abrangente e significativa para que o aluno
responda à música de formas diferenciadas,
mostrando o que pensa, sente e vivencia de acordo
com suas experiências, pois bem, tais diferentes
possibilidades podem ser compartilhadas com
atividades para a alfabetização e letramento. Isso
posto, de forma a compreender que a música parte
não apenas da exigência técnica mas, que ao aplicala em sala de aula haja criatividade, mediação,
propondo ao educador que este seja pesquisador e
não um mero reprodutor de ideias já concebidas,
tendo em mãos, mais uma ferramenta facilitadora no
processo de alfabetização e letramento.
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E A
INSERÇÃO MUSICAL COMO POTENCIALIDADES
PARA APRENDER.
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Para iniciarmos, faz-se indispensável saber a
definição sobre a palavra música, esta que advém de
“arte das musas” em uma referência à mitologia
grega, mousiké que designada, junto com a poesia e
a dança, fundiam em uma só e fundamentalmente
marca a cultura da antiguidade ocidental. A história
conta que os gregos tinham veneração, ou seja,
paixão pela música com isso atribuíam-na aos
deuses, esperando alcançar a perfeição, no entanto
desde os primórdios as civilizações consideram a
música uma arte, pois era uma maneira de pensar e
de ser (Loureiro, 2003 p.34). De acordo com a autora,
a música foi aos poucos cultivando a inteligência, não
no aprender a tocar instrumentos musicais, mas
estudar a escrita, artes liberais, a matemática, o
desenho, a declamação, a física e a geometria, saber
cantar em um coro e pelo menos tocar um
instrumento, tendo como objetivo a formação do
caráter do indivíduo e não apenas de adquirir
conhecimento, por isso à educação se constituía na
ginástica e também na música. Com o
desenvolvimento do pensamento grego a música se
expandiu, incorporando poesias e letras.
Historicamente, a música desempenha um
importante papel no desenvolvimento do ser humano,
seja no aspecto moral, social, como também no
religioso, contribuindo significativamente na aquisição
de valores e hábitos que são considerados
indispensáveis na formação cidadã de cada indivíduo.
A pesquisa demonstra que a abordagem musical já
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estava presente na pré-história, porém quase não tem
vestígios arqueológicos a respeito sobre os sons
musicais, mas, sabe-se que a música, era de caráter
religioso ou ritualístico, onde havia as características
de bater as mãos e os pés, para definir um ritmo, e
que muitos o faziam em forma de agradecimento aos
deuses ou pedidos de proteção para a caçada ou
guerra. Ainda, no mesmo período os homens
passaram a bater na madeira, produzindo um som
ritmado, surgindo o primeiro instrumento de
percussão a ser usado.
Por isso, é importante ressaltar que o indivíduo
está sempre em aprendizado constante, desde seu
nascimento, e em diferentes ambientes e situações, o
que nos leva a refletir sobre como se dá o processo
de construção do conhecimento. O conhecimento, as
compreensões e as assimilações são feitas de
maneira única, individualmente, por isso mesmo, o
conhecimento construído é individual e único.
Podemos exemplificar por meio da reflexão na qual
dois indivíduos, nascidos na mesma família, com a
mesma educação, o mesmo meio social e econômico,
as mesmas trajetórias de vida, com experiências
vivenciadas conjuntamente, não produzirão o mesmo
conhecimento, isto posto é de certa forma muito
reconfortante, porque nos diferencia enquanto
indivíduos.
Logo, as experiências, os conhecimentos
adquiridos, as diversas situações vivenciadas são
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únicas, intransferíveis, mas partindo do ponto de vista
que tudo na vida pode ser relatado e aproveitado, é
interessante pensar que nesse sentido, as
organizações criam mecanismos, como a gestão do
conhecimento,
para
buscar
compartilhar
o
conhecimento gerado por cada pessoa, de forma a
possibilitar maior socialização e integração entre elas,
visando obviamente resultados positivos para o
negócio da organização.
A Epistemologia Genética de Jean Piaget
(1896-1980) tem como interesse estudar a gênese
das estruturas cognitivas, explicando-a pela
construção mediante a interação radical entre sujeito
e objeto. Com esse objetivo, o autor fez uma intensa
busca para explicar o fenômeno da inteligência
humana, definindo-a “como a busca intencional de
meios para atingir um fim”.
A teoria de Piaget explica como se dá esse
processo de construção do conhecimento:
As relações entre o sujeito e o seu
meio consistem numa interação
radical, de modo tal que a consciência
não começa pelo conhecimento dos
objetos nem pelo da atividade do
sujeito,
mas
por
um
estado
indiferenciado; e é deste estado que
derivam
dois
movimentos
complementares, um de incorporação
das coisas ao sujeito, o outro de
acomodação às próprias coisas
(PIAGET, 1978, p. 386).
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Piaget (1978 p. 389) nos explica que o sujeito
age sobre o objeto, assimilando-o e essa ação
assimiladora transforma o objeto. O objeto, ao ser
assimilado, resiste aos instrumentos de assimilação
de que o sujeito dispõe no momento. Por isso, o
sujeito reage refazendo esses instrumentos ou
construindo novos instrumentos, mais poderosos,
com os quais se torna capaz de assimilar, isto é, de
transformar objetos cada vez mais complexos. Essas
transformações dos instrumentos de assimilação
constituem a ação acomodada.
A adaptação intelectual consiste em um
equilíbrio progressivo entre a assimilação e a
acomodação, onde a assimilação consiste na
incorporação de elementos novos a uma estrutura já
existente e o seu polo complementar acomodação
consiste nas transformações pelas quais passa a
estrutura já existente para incorporar elementos
novos. Sendo assim, a assimilação consiste numa
ação do sujeito sobre o meio e a acomodação numa
ação do sujeito sobre si próprio para responder às
resistências oferecidas pelo meio.
E, sobre a construção do novo, (PIAGET 1978,
p.389) diz que “a organização de que a atividade
assimiladora é testemunha é, essencialmente,
construção e, assim, é de fato invenção, desde o
princípio”.
As condições do meio são fundamentais e
decisivas na construção das estruturas cognitivas,
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porém não há aprendizagem sem estruturas já
construídas pelo indivíduo, conforme o próprio Piaget
afirma:
As estruturas humanas não partem do
nada e, se toda estrutura é o resultado
de uma gênese, é necessário,
decididamente, admitir, à vista dos
fatos, que uma gênese constitui,
sempre, a passagem de uma estrutura
mais simples a uma estrutura mais
complexa, e isto segundo uma
regressão sem fim (Piaget, p.04,
2005).

Com o objetivo de estabelecer relações entre
desenvolvimento e aprendizagem, Inhelder, Bovet e
Sinclair (1977, p.263) afirmam que “Aprender é
proceder a uma síntese indefinidamente renovada
entre a continuidade e a novidade”. De maneira que
“A novidade é trazida pela aprendizagem e a
continuidade garantida pelo desenvolvimento”
(BECKER, MARQUES, 2005, p.4). Piaget e seus
colaboradores buscam estabelecer relações entre
desenvolvimento e aprendizagem:
A aprendizagem, segundo Piaget, não
se
esgota
no
conceito
de
aprendizagem no sentido estrito, é
necessário alargar esse conceito,
introduzindo
o
processo
de
equilibração ou condição prévia de
toda aprendizagem no sentido estrito,
ou seja, a experiência lógicomatemática: constrói-se, assim, o
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conceito de aprendizagem no sentido
amplo no qual verifica-se a nítida
submissão
da
aprendizagem
propriamente dita ao processo de
desenvolvimento
(Becker,
p.125,
1985).

Um dos aspectos mais conhecidos da obra de
Piaget é a teoria do desenvolvimento, onde, para ele,
o desenvolvimento “é uma equilibração progressiva,
uma passagem contínua de um estado de menor
equilíbrio para um estado de equilíbrio superior”
(PIAGET,1986, p.11). O autor explica a evolução da
criança como” uma construção contínua, comparável
à edificação de um grande prédio, que à medida que
se acrescenta algo, ficará mais sólido” (PIAGET,
1986, p.12). Em outras palavras, o desenvolvimento
se dá de maneira que as aquisições de um período
sejam necessariamente integradas nos períodos
posteriores, sendo assim, desde que nascemos
inicia-se o desenvolvimento cognitivo e todas as
nossas construções servem de base para as
próximas.
Para Piaget (p.87, 1986) os estágios e
períodos do desenvolvimento caracterizam as
diferentes maneiras do indivíduo interagir com a
realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos
visando sua adaptação, constituindo-se na
modificação progressiva dos esquemas de
assimilação. Os estágios evoluem como uma espiral,
de modo que cada estágio engloba o anterior e o
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amplia. Piaget não define idades rígidas para os
estágios, mas sim que estes se apresentam em uma
sequência constante.
Cada estágio tem suas características e
estruturas, sendo elas fundamentais para representar
cada um deles e também são pré-requisitos para
avançar de um estágio para outro. Piaget (p.92, 1986)
apresenta o desenvolvimento mental do ser humano
em quatro estágios, o Sensório-motor, o Préoperacional, o das Operações concretas e por fim o
das Operações formais.
O primeiro é o estágio Sensório-motor, que vai
do nascimento até mais ou menos um ano e meio dois
anos, é composto por três estágios que constituem o
período da lactância, o estágio dos reflexos, da
organização das percepções e hábitos e o da
inteligência sensório-motora, conforme afirma Piaget:
O
estágio
dos
reflexos,
ou
mecanismos hereditários, assim como
também das primeiras tendências
instintivas (nutrições) e das primeiras
emoções. O estágio dos primeiros
hábitos motores e das primeiras
percepções
organizadas,
como
também dos primeiros sentimentos
diferenciados.
O
estágio
da
inteligência senso-motora ou prática
(anterior à linguagem), das regulações
afetivas elementares e das primeiras
fixações exteriores da afetividade.
Estes
três
primeiros
estágios
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constituem o período da lactância, (até
por volta de um ano e meio dois anos,
isto é, anterior ao desenvolvimento da
linguagem e do pensamento (PIAGET,
1986, p.13).

Piaget (1986 p.13) deixa claro que durante o
estágio Sensório-motor, a atividade intelectual é de
natureza sensorial e motora e representa, através da
percepção e dos movimentos, a conquista de todo o
universo prático que cerca a criança. Para um bebê,
nos primeiros meses, um objeto não tem
permanência, quando ele desaparece do campo
perceptivo, não existe mais. Isso acontece porque a
criança utiliza percepções e movimentos no lugar de
palavras e conceitos, ou seja, apresenta ausência da
função semiótica e não representa mentalmente os
objetos, tendo ação direta sobre os mesmos. Mais
tarde o bebê vai tentar achar o objeto e conseguirá
achá-lo por sua localização espacial. Sendo assim,
junto com a construção do objeto permanente, surge
a construção do espaço prático ou sensório motor.
Similarmente há a construção da sucessão temporal
e da causalidade sensório-motora elementar.
O segundo estágio é o da representação Préoperacional, segundo Piaget (1986, p. 13) “é o estágio
da
inteligência
intuitiva,
dos
sentimentos
interindividuais espontâneos e das relações de
submissão ao adulto (de dois a sete anos, ou segunda
parte da primeira infância) ”. É neste estágio que se
dá o início da linguagem, da função simbólica e,
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assim, do pensamento ou representação. Sobre o
ponto de partida do pensamento, Piaget diz que:
A linguagem, permitindo ao sujeito
contar suas ações, fornece de uma só
vez a capacidade de reconstruir o
passado, portanto, de evocá-lo na
ausência de objetos sobre os quais se
referiram as condutas anteriores, de
antecipar as ações futuras, ainda não
executadas, e até substituí-las, às
vezes, pela palavra isolada, sem
nunca as realizar (PIAGET, 1986, p.
14).

Mas, no nível do pensamento representativo,
há uma reconstrução de tudo o que foi desenvolvido
no nível sensório-motor. Isto é, as ações sensóriomotoras não são imediatamente transformadas em
operações.
Este
período
é
caracterizado
pelo
egocentrismo: onde a criança ainda não se mostra
capaz de colocar-se na perspectiva do outro, o
pensamento pré-operacional é estático e rígido, a
criança capta estados momentâneos, mas não a junta
em um todo; pelo desequilíbrio: há uma
predominância de acomodações e não das
assimilações; pela irreversibilidade: a criança parece
incapaz de compreender a existência de fenômenos
reversíveis, ou seja, ainda não há conservação. Por
exemplo, se colocarmos o líquido de um copo em
outro de formato diferente, a criança pensará que há
mais líquido em um do que no outro.
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O terceiro estágio é o das Operações
concretas, ou infância de sete a doze anos, que
segundo Piaget (1986, p.13) “é o estágio das
operações intelectuais concretas (começo da lógica)
dos sentimentos morais e sociais de cooperação (de
sete a onze, doze anos) ”. Para o autor, o fato de sete
anos ser a idade média de ingresso da criança na vida
escolar, este estágio marca uma modificação decisiva
no desenvolvimento mental, tanto em relação à
inteligência, como em relação à vida afetiva e social.
Do ponto de vista das relações interindividuais,
observam-se várias modificações:
A criança, depois dos sete anos, tornase capaz de cooperar, porque não
confunde mais seu próprio ponto de
vista com os dos outros, dissociandoos mesmo para coordená-los. Isto é
visível na linguagem entre crianças. As
discussões
tornam-se
possíveis,
porque comportam compreensão a
respeito dos pontos de vista do
adversário e procura de justificações
ou provas para a afirmação própria. As
explicações mútuas entre crianças se
desenvolvem no plano do pensamento
e não somente no da ação material
(PIAGET, 1986, p. 14).

A criança já possui uma organização mental
integrada, os sistemas de ação reúnem-se em todos
integrados. Piaget (1986) fala em operações de
pensamento ao invés de ações. Neste estágio são
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construídas as operações lógicas de classificação e
seriação, conservações físicas de substância, peso e
volume e conservações espaciais de comprimento,
área e volume espacial e também conceito de
número.
O estágio das Operações formais, mais ou
menos dos doze anos em diante, é definido por Piaget
(1986, p.13) como “o estágio das operações
intelectuais abstratas, da formação da personalidade
e da inserção efetiva e intelectual na sociedade dos
adultos (adolescência) ”. Neste estágio, todas as
operações são ultrapassadas, uma vez que o sujeito
pode raciocinar com hipóteses e não só com objetos.
A inteligência operatório-formal cria um mundo de
possibilidades onde o real é apenas um setor limitado,
o que permite trabalhar com o pensamento hipotéticodedutivo, isto é, deduzir as conclusões de puras
hipóteses e não somente através de uma observação
real e estabelecer relações entre diferentes teorias.
Piaget (1986, p.62) afirma que “o adolescente
é um indivíduo que constrói sistemas e teorias. O que
mais espanta, sobretudo, é sua facilidade de elaborar
teorias abstratas”. E para compreendermos melhor
este período, Piaget também destaca outra
característica do adolescente:
Há, portanto, um egocentrismo
intelectual
do
adolescente,
comparável tanto ao do lactante que
assimila o universo a sua atividade
corporal, como da primeira infância,
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que assimila as coisas ao pensamento
em formação (jogo simbólico, etc.).
Esta última forma de egocentrismo
manifesta pela crença na onipotência
da reflexão, como se o mundo
devesse submeter-se aos sistemas e
não estes à realidade. É a idade
metafísica por excelência: o eu é forte
bastante para reconstruir o Universo e
suficientemente
grande
para
incorporá-lo (PIAGET, 1986, p. 64-65).

A obra de Piaget nos esclarece como se dá o
processo de construção do conhecimento, mostrando
como é possível o sujeito passar de um conhecimento
mais simples para um conhecimento mais complexo.
Pois para aplicar a teoria de Piaget, não basta saber
apenas a nomenclatura de cada estágio, é preciso
compreender cada um deles, encontrando a partir
deste estudo, um modelo pedagógico que respeite o
desenvolvimento da criança durante o processo de
alfabetização, possibilitando assim, a aprendizagem,
mediante a interação do sujeito com o objeto.
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS VOLTADAS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Sueli de Lima Mendonça Menezes

A seguir, mencionaremos três autores, cujas
concepções conduzirão as perspectivas teóricas
para o desenvolvimento do tema, e que incidem
diretamente na sua questão primordial, que trata do
desenvolvimento entre a infância e a adolescência,
seus conflitos e as questões pedagógicas geradas a
partir disso.
As Concepções de Afetividade e Moral de Jean
Piaget
Jean Piaget (1896-1980), biólogo suíço, foi
certamente um dos grandes pesquisadores do
desenvolvimento infantil e realizou vários ensaios
sobre a criança, tendo proposto grandes e profundas
reflexões acerca dos diversos aspectos que
envolvem a infância e o desenvolvimento da
cognição infantil, sempre pautando-se nas
premissas biológicas e observáveis. Contribuiu
amplamente para que nós conhecêssemos melhor
essa fase do ser humano.
Ele entende o desenvolvimento humano é
como global, levando em consideração seus
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aspectos físico-motor, intelectual, afetivo-emocional
e social.
Quanto ao aspecto físico motor, Piajet faz
referência ao crescimento orgânico, à maturação
neurofisiológica, à capacidade de manipular objetos
e de exercitar o próprio corpo; o aspecto intelectual
refere-se à capacidade de pensar, raciocinar
enquanto que o aspecto afetivo-emocional é
relacionado à forma pela qual cada indivíduo integra
as suas experiências, sexualidade e sentimentos.
Ainda, a maneira como cada ser reage diante das
situações que envolvem outras pessoas, refere-se
ao aspecto social.
Mas um dos mais enfatizados em seu trabalho é o
desenvolvimento intelectual, isto é, como se dá o
processo de conhecimento e o que é generalizável
na estrutura cognitiva humana. Defendeu a ideia de
que o desenvolvimento tem base genética, caráter
universal e é independente da aprendizagem,
havendo necessidade de maturação biológica e
psicológica para adquirir as informações de acordo
com elas.
Por outro lado, Jean Piaget não se deteve
longamente sobre a questão da interação social
como determinante do desenvolvimento da
inteligência, porém, afirmou que:
O homem é um ser essencialmente
social, impossível, portanto, de ser
pensado fora do contexto da sociedade
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em que nasce e vive. Em outras
palavras, o homem não social, o homem
considerado como molécula isolada do
resto de seus semelhantes, o homem
visto como independente das influências
dos diversos grupos que frequenta, o
homem visto como imune aos legados
da história e da tradição, este homem
simplesmente não existe (citado por La
Taiile, 1992, p 11).

Segundo La Taille (1992), para entender tal
vertente é essencial que analisemos as concepções do
autor sobre o juízo moral, considerando que essa
premissa conceitua a junção de ângulos, que se
integram e se encontram, e quase sempre em forma de
conflito, onde ora prevalece a razão , ora a moral das
ações humanas, e ora a paixão.
Piaget escreveu em 1932 o livro “O
Julgamento Moral na Criança” , no qual destaca:
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.

La Taille (1992) ainda destaca que para
desenvolver os dispositivos de observação que utilizou
no estabelecimento de sua teoria, valeu-se do jogo
coletivo de regras como modelo para a moralidade
humana tendo pesquisado principalmente a prática e a
consciência da regra de jogo e formulando a hipótese
de que o juízo moral segue as mesmas etapas da
evolução do jogo coletivo de regras.
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Para tanto, Piaget definiu etapas, o que objetiva
uma esquematização maior dessa observação.
A primeira etapa é a da anomia, vivida por
crianças de até cinco a seis anos, ainda não participam
ativamente de atividades coletivas, portanto, não
conseguem seguir as regras, interessando-se do jogo
para satisfação de interesses motores ou fantasias
simbólicas. Não conseguimos nos ater ao
desenvolvimento do juízo moral, nessa etapa dada a
pouca idade das crianças.
A segunda etapa da consciência da regra e a
prática do jogo: é a fase da heteronomia, também
denominada realismo moral, na qual há um interesse
na participação de atividades coletivas e regradas em
crianças de até nove ou dez anos em média, com
características que incluem a não percepção de que o
jogo e suas regras é um contrato firmado entre os
participantes e a interpretação de que elas são
imutáveis, pois foram criadas por "senhores" ou até
Deus, e impostas pela "tradição"; e que apesar do
respeito às regras "imutáveis", a criança introduz, sem
consulta prévia ao adversário, alguma variante que lhe
possibilita ter melhor desempenho. Nessa fase as
crianças jogam "ao lado" das outras, mais do que
"contra" ou "com" as outras.
Para crianças nesse período evolutivo, o
realismo moral se traduz por ser considerado corno
bom todo ato de obediência às regras ou aos adultos
que as impuseram, sendo que
as regras são
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interpretadas "ao pé da letra" e que o julgamento do ato
moral é feito pelas consequências e não pela
intencionalidade.
A última fase evolutiva, observada por Piaget e
mencionada por La Taille, é a autonomia,
correspondendo à concepção adulta do jogo coletivo de
regras, que são seguidas pelos jovens com esmero e
decorrente de mútuos acordos entre jogadores, cada
um dos quais um possível "legislador", criador de novas
regras que sempre são submetidas à apreciação e
aceitação pelos restantes. Essa autonomia possibilita a
superação do realismo moral.
Em resumo, a heteronomia expressa
pelo realismo moral corresponde a uma
fase em que as normas morais não são
elaboradas ou reelaboradas pela
consciência, enquanto que a fase de
autonomia, que supera o realismo moral,
apresenta a compreensão dos "deveres
como decorrentes de obrigações
mútuas, que implicam acordos entre as
consciências e não mera conformidade
das
ações
a
determinados
mandamentos" (LA TAILLE, 1992, p.
52).

Ainda, em seu ensaio sobre a moralidade
infantil, Piaget estuda a justiça, que delimita a noção de
racionalidade dentre todas as noções morais, porque
engloba ideias matemáticas como proporção, peso,
compensação, igualdade, sendo que podemos
considerar o fato de ela ser evocada pela imagem da
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balança, símbolo da reciprocidade e do equilíbrio. Para
Piaget, enquanto o dever se cumpre, a justiça se faz.
Para La Taille, não existem procedimentos
precisos para se alcancer o intento de se fazer justiça,
devendo-se avaliar, pesar, interpretar as diversas
situações para só então decidir o que fazer.
Também com relação à noção de justiça, Piaget
constatou que para a criança pequena, a justiça se
confunde com a lei e com a autoridade. A criança
pequena acha que a ordem adulta é "justa" e que deve
ser obedecida. A partir de 8 anos, a desobediência é
vista como ato legítimo quando há flagrante injustiça,
sendo um traço da autonomia a separação da noção de
justiça da noção de autoridade.
O Desenvolvimento de Moral
O processo de desenvolvimento de moral,
portanto, é a transição entre as fases da heteronomia à
autonomia,
devendo
considerar
as
relações
interíndividuais que podem ser de cooperação e de
coação.
As relações de coação são assimétricas,
em que um dos pólos impõe ao outro as
formas de pensar, critérios e verdades,
sem haver uma construção mútua de
regras, já que estas estão estabelecidas
de antemão. Isto pode ser decorrente do
tipo de organização social, da
necessidade de controle social por
algum grupo, ou pela tradição, sendo um
bom exemplo de relações assimétricas é
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a estabelecida entre pais e filhos, não
pelo autoritarismo dos pais, mas
justamente pela dependência vital,
afetiva e cognitiva que os filhos
pequenos tem em relação aos seus pais,
em que podem aparecer também
relações de afeição e generosidade, ou
mesmo de sacrifício (LA TAILLE, 1992,
p.59).

Para Piaget, relações assimétricas são
contraditórias e reforçam o egocentrismo, o que
significa tolher o desenvolvimento intelectual da criança
e toma difícil colocar-se no ponto de vista do outro e
com ele estabelecer relações de reciprocidade. As
relações de coação derivam-se da heteronomia moral.
A partir desse princípio, podemos pensar que na
escola os professores, corno representantes
simbólicos dos pais, também podem estabelecer
relações assimétricas, pois estão numa posição de
poder, porém, se forem relações de autoritarismo,
podem muito bem estar inibindo o desenvolvimento das
estruturas mentais operatórias necessárias à conquista
da autonomia infantil, colocando a criança sempre num
lugar subalterno e de obediência.
Ao contrário, as relações de cooperação são
relações simétricas, regidas pela reciprocidade,
pedindo mútuos acordos entre os participantes, nas
quais as regras não são dadas de antemão.
Segundo La Taille (ob.cit):
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Somente com a cooperação, o
desenvolvimento intelectual e moral
pode ocorrer, pois ele exige que os
sujeitos se descentrem para poder
compreender o ponto de vista alheio. No
que tange à moral, da cooperação
derivam o respeito mútuo e a autonomia.
(...) as relações entre crianças
promovem a cooperação, justamente
por se configurarem como relações a
serem constituídas entre seres iguais,
(p. 59).

Ainda segundo La Taille (ob. cit. p.63) duas
opções são apresentadas: a primeira admite que haja
cisão entre ação e juízo, tendo como exemplo o célebre
dito popular "faça o que eu digo, não faça o que eu
faço"; neste caso a afetividade é interpretada como
uma energia que impulsiona ou motiva a ação.
Por outro lado, uma segunda opção não admite
tal cisão entre ação e juízo. Nela, a razão está presente
justamente para ponderar o que é certo ou errado, o
que é bom ou ruim, o que é justo ou injusto, no sentido
de orientar uma ação cuja característica principal seja
ponderar sorbre a vida em sociedade, fazendo com que
os sentimentos, desejos e fins pessoais sejam
colocados num segundo plano, em nome do ideal do
grupo ou da sociedade.
Piaget, segundo La Taille (ob. cit. p. 64), propõe
novas atitudes pedagógicas quanto à educação moral,
as únicas possíveis para levar o cidadão a cumprir o
ideal libertário e democrático, e tais atitudes devem
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levar em consideração o desenvolvimento da
capacidade ue raciocínio lógico (desenvolvimento
intelectual) que é paralelo ao desenvolvimento morai,
como bem salienta o texto em epígrafe.
O que está implícito no raciocínio é o conceito de
necessidade. Esse "sentimento" que é resultado de
deduções lógicas não são dados "a priori" mas são
produtos de uma construção psicológica que
inicialmente tem suas raízes em certas disposições já
presentes na criança que está no período sensóriomoíor: a busca de coerência e organização dos fatos,
dentro dos limites da inteligência elementar. Entretanto,
tal desenvolvimento não está apenas relacionado à
essa vontade "inata" do sujeito, mas relacionam-se ao
meio social, principalmente nas relações de
cooperação. Diz La Taille (ob. cit) citando Piaget:
A crítica nasce da discussão e a discussão só é
possível entre iguais: somente a cooperação realizará
aquilo que a coação é incapaz de fazer" (ob.cit. p. 67).
Ou seja, as relações Interindividuais de coação
impõe e levam a criança a acreditar que sejam
verdadeiros os raciocínios propostos; é preciso que
essa verdade seja obtida por um procedimento ativo da
razão, pois somente dessa forma é que se poderá ter
uma certeza subjetiva, autónoma de que a igualdade
deduzida c verdadeira.
Ainda, diz Piaget, citado por La Taille (ob. cit.)
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A lógica não é coextensiva à
inteligência, mas consiste num conjunto
de regras de controle empregadas pela
inteligência para dirigir-se a si mesma. A
moral desempenha papel análogo em
relação à vida afetiva. (p. 67)

Pela coação, a criança obedece às regras,
acredita que elas sejam boas, porque ou as interpreta
como sagradas ou porque sente pelas autoridades que
as ditaram medo e/ou amor. Pela cooperação, a
criança se torna autónoma e pode criticar em nome da
razão, considerar como subjetivamente necessárias
algumas regras e não outras regras, levando em
consideração o ponto de vista do outro, respeitando-o,
fazendo acordo, negociações, contratos, etc.,
admitindo e respeitando as diferenças individuais,
convivendo com a pluralidade de opiniões, de crenças,
de credos, etc.
O Posicionamento
Afetividade

de

Piaget

quanto

à

Concluindo, em Piaget não existe luta entre
afetividade e moral, pois que o sujeito autônomo não é
um "reprimido", mas um homem livre, livremente
convencido de que o respeito mútuo é bom e legítimo.
Tal liberdade vem de sua razão e sua afetividade
"adere" livremente aos ditames desta Razão.
Por outro lado, a rnoral da coação é estática,
conservadora e baseada na tradição. Os indivíduos
coagidos agem sob pressão do grupo social
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(principalmente dos antigos sobre os novos) e
podemos identificar nessa moral da coação os afetos
básicos como medo e amor.
A moral da cooperação é dinâmica, produtora de
novas normas, sempre considerando o outro, seus
valores e desejos. Nesta modalidade de moral, os
afetos desaparecem para dar lugar à necessidade,
produto da razão.
La Taille (ob.cit. p. 73), termina seu estudo
considerando que Piaget analisa o desenvolvimento da
moral autónoma, mas de fornia incompleta, pois que
apenas mostra como ocorre a evolução da inteligência
para organizar o mundo afetivo, mas não como a
afetividade toma o respeito mútuo possível de ser
seguido na prática. Sugere que se continuem os
estudos levando-se em conta os aspectos afeíivos do
problema entre o pensar e o agir, sonho dos que
procuram unir Piaget a Freud.
A Concepção de Afetividade de Vygotsky
Lev Vygotsky (1896-1934), psicólogo BieloRusso, foi outro grande colaborador para pesquisas
acerca do desenvolvimento cognitivo infantil, tendo
priorizado em seus trabalhos a questão
propriamente das interações sociais, o que, para
nós, tange diretamente na questão da afetividade
nas relações humanas e sua influência na
aprendizagem.
As Funções Mentais Superiores
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Vygostky deu ênfase ao desenvolvimento das
funções mentais superiores, tendo como um dos seus
pressupostos básicos a ideia de que o ser humano
constituiu-se enquanto tal na sua relação com o outro
social. A cultura tornou-se parte da natureza humana
num processo histórico, que ao longo do
desenvolvimento da espécie (filogênese) e do indivíduo
(ontogênese) moldou o funcionamento psicológico do
homem.
Defendeu a ideia de uma contínua interação
entre as condições sociais que são variáveis e a base
biológica do comportamento humano. Partindo de
estruturas orgânicas elementares, determinadas peia
maturação, formam-se novas e mais complexas
funções mentais, dependendo da natureza das
experiências sociais a que as crianças sejam expostas.
Embora Vygotsky proponha uma base biológica
do funcionamento psicológico, suas concepções sobre
o cérebro humano fundamentam-se na ideia da
construção social do homem, sempre mediada pelos
instrumentos
e
símbolos
desenvolvidos
culturalmente que permitem ao ser humano criar
forças de ação que o distinguem dos outros animais,
portanto, nos levam a pensar no processo de
internalização e no papel da escola na transmissão de
conhecimentos diferentes daqueles aprendidos na vida
cotidiana
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Segundo Marta Kohl de Oliveira (1992), que
tomaremos em consideração nesta monografia,
Vygotsky,
Coloca que o pensamento tem sua
origem na esfera da motivação, a qual
inclui
inclinações,
necessidades,
interesses, impulsos, afeto e emoção.
Nesta esfera estaria a razão última do
pensamento
e,
assim,
unia
compreensão completa do pensamento
humano só é possível quando se
compreende sua base afetivo-volitiva.
(...) demonstra a existência de um
sistema dinâmico de significados em
que o afetivo e o intelectual se unem
Mostra que cada ideia contém uma
atitude afetiva transmutada com relação
ao fragmento de realidade ao quai se
refere, (p. 77).

E é exatamente essa relação entre o
desenvolvimento do pensamento e a atitude afetiva que
nos interessa como forma de manifestação intrínseca e
tipicamente produzida por todos os seres humanos,
desde a infância, período destacado pelo pesquisador.
A Dimensão Social da Consciência
É central na teoria vygostkiana a noção de
consciência em sua dimensão social. A consciência
individual é derivada e secundária, formada a partir da
internalização, isto é, da construção de urn plano
intrapsicológico a partir de material interpsicológico,
de relações sociais.
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A consciência humana é resultado de atividade
complexa, tendo sido formada ao longo da história
social do homem, mediada pela atividade
manipuladora e peia linguagem para se desenvolver.
Representa a consciência o salto qualitativo na
filogênese, sendo o componente mais elevado na
hierarquia das Rincões psicológicas, constituída por
urna interrelação dinâmica entre intelecto e afeto,
atividade no mundo e representação simbólica,
controle dos processos psicológicos próprios,
subjetividade e interação social.
Segundo Oliveira (1992), a subjetividade é
formada na intersubjetividade, como destacado na
citação abaixo:
Ao tomar posse do material cultural, o
indivíduo o toma seis, passando a
utilizá-lo como instrumento pessoal de
pensamento e ação no mundo. (...) o
processo
de
internalização,
que
corresponde à própria formação da
consciência, é também um processo de
constituição da subjetividade a partir de
situações de intersubjetividade. A
passagem do nível interpsicológico para
o nível intrapsicológico envolve, assim,
relações
interpessoais
densas,
mediadas simbolicamente, e não trocas
mecânicas limitadas a um patamar
meramente intelectual. Envolve também
a construção de sujeitos absolutamente
únicos, com trajetórias pessoais
singulares e experiências particulares
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em sua relação com o mundo e,
fundamentalmente, com as outras
pessoas (p. 79).

Novamente, vemos destacada a importância
das relações pessoais para o desenvolvimento de
mecanismos psicológicos e, como cada sujeito
passa por experiências e tem relações
diferenciadas, torna-se único dentro de seu contexto
social.
A
Importância
Linguagem

do

Desenvolvimento

da

Percebe-se o lugar fundamental da linguagem
nesse processo de formação das consciência e
constituição da subjetividade, pois Vygotsky dá
importância primordial à ideia de que os processos
mentais superiores são processos mediados por
sistemas simbólicos, sendo a linguagem o sistema
simbólico básico de todos os grupos humanos,
fornecendo os conceitos e formas de organizar a
realidade
que
constituem a mediação, os
intermediários entre o sujeito e o objeto do
conhecimento.
Para o autor, o significado das palavras é um
fenômeno do pensamento, pois que é componente
fundamental da palavra, onde encontramos: o
intercâmbio social e o pensamento generalizante,
através dos quais o indivíduo é capaz de compreender
o mundo e de agir sobre ele.
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No significado da palavra é que encontramos a
ligação entre os componentes afetivos e cognitivos do
funcionamento psicológico. Todo significado da palavra
tem dois componentes: o significado propriamente dito
e o sentido.
O trecho
composição:

seguinte

é

ilustrativo

dessa

O significado propriamente dito refere-se
ao sistema de relações objetivas que se
formou no processo de desenvolvimento
da palavra, consistindo num núcleo
relativamente estável de compreensão
da palavra, compartilhado por todas as
pessoas que a utilizam. O sentido, por
sua vez, refere-se ao significado da
palavra para cada indivíduo, composto
por relações que dizem respeito ao
contexto de uso da palavra e às
vivências afetivas do indivíduo. (Oliveira,
1992, p.81).

Portanto, o significado do signo linguístico é
convencionalmente estabelecido pelo social, enquanto
que o sentido é signo interpretado pelo sujeito, dentro
do seu tempo, espaço e contexto de vida pessoal e
social.
A fala, uma das formas da linguagem através da
qual os significados são compreendidos, encontra-se
sempre
permeada
por
expressões
afetivas:
preferências, antagonismos, concordâncias, simpatias
e antipatias.
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Quando se pensa na questão da internaíização
da linguagem no processo de formação da
subjetividade, esse fato torna-se central. Num primeiro
momento, a criança utiliza a fala socializada, para
comunicar-se e ter contato social, mais tarde, a
linguagem é interna!izada e passa a servir ao próprio
indivíduo que a utiliza corno instrumento de
pensamento. Ou seja, o "discurso interior" (linguagem
internalizada e utilizada pelo próprio sujeito) é
importante para auxiliar o sujeito em suas operações
psicológicas, como processos de pensamento, de auioregulação, de planejamento da ação, e nele predomina
o sentido da palavra sobre o seu significado.
Para Vygotsky (citado por Oliveira, 1992):
As palavras desempenham um papei
central não só no desenvolvimento do
pensamento, mas também na evolução
histórica da consciência corno uru todo.
Uma palavra é um microcosmo da
consciência humana. ( p. 83).

Um outro aspecto ressaltado por Lane e Sawaia
(1995, p. 115) é que Vygotsky admite a existência de
processos inconscientes, os quais se caracterizam por
serem não verbais. A linguagem constituí a mediação
fundamental na formação da consciência, porém as
emoções não verbalizadas constituíram o inconsciente.
Diz ele:
O reconhecimento da unidade deste
processo psicofísioiógico nos conduz
obrigatoriamente a uma exigência nova:
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não devemos estudar os processos
psíquicos e fisiológicos de forma
separada, pois que desligados do
conjunto
tomam-se
totalmente
incompreensíveis;
devemos,
pois,
abordar o processo em sua totalidade, o
que implica em considerar ao mesmo
tempo os aspectos subjetivos e
objetivos. (1991, p. 100, citado por Lane
e Sawaia, 1995, p. 116).

Porém, processos inconscientes não significam
a mesma coisa que para Freud e nem Vygostky
concordava com o papel atribuído por Freud ao
inconsciente e à redução do papel da consciência, nem
ao papel atribuído à função sexual. Aceitava e
acreditava que Freud foi um dos primeiros a negar o
papel dos componentes orgânicos que acompanham
as emoções e a admitir que as emoções nem sempre
foram como aparecem no adulto, pois que durante o
desenvolvimento psicossexual elas foram diferentes.
Parece-me que Vygotsky considerava que a
educação orientava para a necessidade de ensinar as
crianças a controlarem suas emoções.
Estudava-se como se sufocam, se enfraquecem
e se eliminam as descargas emotivas próprias da
primeira infância e não corno se dá o desenvolvimento,
que em última instância, mostrava como a psique
desenvolvia e como as emoções retrocediam durante o
desenvolvimento.
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Além disso, o estudo das emoções somente pelo
seu ângulo biológico não explicava a existência no
homem, de sentimentos religiosos, da emoção estética
e outros tantos sentimentos "superiores".
A Concepção de Afetividade de Freud
Sigmund Freud, psiquiatra vienense ( 18561939), revelou a dimensão inconsciente do homem, até
então desconsiderada, e permitiu a emergência do que
está encoberto.
São vários os pesquisadores que trabalham a
relação da Psicanálise com a Educação, entre elas,
destacaremos Maria Cristina Kupfer (1995, 1997) e
Maria Lúcia V. Violante (1995), cujas ideias serão
utilizadas ao longo deste trabalho.
O Emocional e o Inconsciente
Para Kupfer (1995), Freud tratou da dimensão
emocional como fenômeno, isto é, como aparência do
que está em outra dimensão, na dimensão
inconsciente. Para ele, as emoções e afetos não são
submetidos ao recalque (não se tomarn inconscientes),
enquanto que as representações (ideias, imagens),
estas sim, são recalcadas e podem retornar à
consciência sob diferentes formas: atos falhos, sonhos
ou sintomas.
Assim, aquela criança que não aprende porque
é espancada por seus pais, terá uma tristeza registrada
e claramente conhecida assim como suas razões para
ser triste, mas também produzirá efeitos: suas
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dificuldades de aprender. O que é preciso entender é o
que os pais representam para ela, o que o aprender
significa, por que este aluno está ancorado na vida num
ponto onde se cruzaram a sexualidade e a morte.
De modo geral, o que se transmite é que Freud
descreveu o desenvolvimento afetivo-emocional das
crianças (as famosas fases do desenvolvimento
psicossexual),
mas,
na
realidade,
esse
desenvolvimento está muito longe do pensamento de
Freud, e talvez foi criado para marcar uma oposição às
descrições pedagógicas basicamente cognitivas ou
intelectuais: para saber como a criança pensa ou
aprende, recorre-se a Piaget ou a Vygotsky (mais
recentemente). Para saber por que uma criança agride
seu companheiro, recorre-se a Freud.
Estudou
inconsciente".

a

"constituição

do

sujeito

do

Este sujeito, segundo Kupfer (1995), não
coincide com o Eu do sujeito, nem responde à lógica ou
ao tempo da consciência, pois não se regula pelo
princípio da realidade. Tampouco coincide com o
sujeito-organismo de Piaget ou Vygostky.
Este sujeito do inconsciente constitui-se na e
pela linguagem.
As funções cognitivas se desenvolvem,
evoluem, crescem e seguem leis diferentes das que
regem a constituição do sujeito do inconsciente, sem
que haja um paralelismo entre elas.
Sueli de Lima Mendonça Menezes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

960

Em algum momento de sua obra, Freud (1937)
afirmou que educar é uma profissão impossível, assim
como governar e psicanalisar.
Para que se possa compreender essa afirmação
do autor da teoria psicanalítica, é preciso compreender
como suas ideias se organizaram, seus meandros e
sutilezas, pois, as ideias freudianas sobre educação
encontram-se em íntima relação com as ideias
produzidas para compor a teoria psicanalítica.
Nestas ideias, segundo Kupfer (1995, p. 50),
muitas coisas são questionadas.
O educador deve promover a sublimação, que é
a direção a outros fins que não os propriamente sexuais
da pulsão sexual, ou libido, isto é, quando a energia
sexual busca de um objeto, pode acontecer a
"dessexualização" desse objeto, visando objetos
socialmente valorizados. Entretanto, a sublimação não
se promove, pois é inconsciente.
O educador deve esclarecer as crianças a
respeito da sexualidade, mas as crianças não irão dar
ouvidos a esses esclarecimentos, pois que as crianças
costumam tecer suas próprias explicações a respeito
de como nascem os bebês, sobre as diferenças
anatômicas e sobre a natureza agressiva do ato sexual
(1908), só que uma dessas explicações predomina em
uma determinada época e é decorrente do momento
libidinal (desenvolvimento psicossexual) peio qual a
criança está passando.
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A Função do Educador
O educador deve se reconciliar com a criança
que há dentro dele, mas ele, educador, esqueceu-se
de como era mesmo essa criança. Esqueceu-se porque
houve recalcamento.
E mais, as práticas educativas, segundo Freud
(1930), são determinadas pelos recalcamentos sofridos
pelo educador, que incidem sobre a parte infantil da sua
sexualidade.
Ou seja, para Kupfer (1995, p. 48) é um
paradoxo ser necessário para bem educar um contato
do educador com sua própria infância e o fato de ela
não lhe ser mais acessível, assim como é um paradoxo
que o educador se reconcilie, volte a "ficar de bem" corn
a criança que há dentro dele, pois isso só é possível
através da análise (psicoterapia).
De qualquer forma, são ideias ricas de
possibilidades e de reflexões e não podemos descartálas como meros impecilhos para pensarmos a
educação sob o enfoque psicanalítico.
Assim, Freud, em 1908 (citado por Kupfer, 1995)
chega mesmo a dizer que
O educador é aquele que deve buscar,
para seu educando, o justo equilíbrio
entre o prazer individual - vale dizer, o
prazer inerente à açao das pulsoes
sexuais - e as necessidades sociais vaie dizer, a repressão e sublimação
dessas pulsoes (p.46).
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Sempre que há referência à Freud, ela é feita,
como já dissemos, em relação ao desenvolvimento
psicossexual que evidentemente é fundamental na
teoria pois nos possibilita compreender os processos
através dos quais um indivíduo se torna um ser
sexuado, já que para Freud a sexualidade se constrói,
não sendo determinada pela Biologia.
Não serão retomadas aqui as fases desse
desenvolvimento, por não serem petinentes ao tema de
interesse.
O que me parece fundamental é o que, segundo
a psicanálise, faz com que uma criança aprenda,
busque o conhecimento e em que circunstâncias isso
acontece.
Pareceu-me que esse movimento da criança
inicia-se quando ela descobre-se diferente e que o
mundo se divide em homens e mulheres, em seres com
pênis e seres sem pênis.
Na realidade não é uma descoberta, pois que
antes já haviam se observado, sem que essa diferença
fosse preocupante.
A questão é como as crianças interpretam esse
fato biológico. Essa descoberta implica entender que
alguma coisa falta.
Ao descobrir as diferenças que a angustiam, as
crianças são movidas, por essa angústia, a querer
saber e os instrumentos que elas dispõem para isso
são as investigações sexuais.
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Kupfer (1995), cita um exemplo de Melanie
Klein, bastante ilustrativo:
Um menino de mais ou menos 5 anos
pergunta à mãe se Deus existe, ao que
eía, depois de algumas evasivas,
responde "não". Pergunta depois ao pai,
que afirma acreditar em Deus. Mais
tarde, andando na rua com a irmã, ela
lhe diz que precisa perguntar as horas a
uma passante. Então o menino lhe diz:
Vai perguntar a um homem ou a uma
mulher? Tanto faz. Ao que o menino
responde: se perguntar a um homem,
terá uma resposta. E se perguntar a uma
mulher terá outra (p.81).

Na realidade aqui o que interessa não é sobre a
existência de Deus, mas as informações extraídas pelo
menino que ele supõe representam as posições
feminina e masculina: provavelmente homens pensam
diferente de mulheres porque há diferença no corpo.
O Conceito de Complexo de Édipo
Essas investigações mostram que o que está
implícito aí é a criança querer saber o seu lugar no
mundo: o que meus pais esperam de mim? De onde
vim, ou melhor, qual é minha origem em relação ao
desejo de meus pais? Por que me puseram no mundo?
Me puseram no mundo para atender que expectativas
e esperando que eu me torne o que?
Aí já está presente o Édipo.
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O Édipo é dado conjunto de relações, espécie de
roteiro que pai, mãe e filho vão preencher quando
chegar a hora de entrar em cena. Essa estrutura tem
função precisa: as crianças que a atravessam (e quase
todas o fazem, com exceção dos casos muito graves)
aprendem algo com a travessia. Aprendem a ser uma
mulher ou um homem, mesmo que um homem aprenda
a ser uma mulher e "prefira" esse papei ao que
coincidiria com o seu sexo biológico.
É através dessa estrutura: o Édipo, que a
Psicanálise diz que o ser humano define-se corno ser
sexuado, definindo, constituindo pessoas segundo os
modelos fornecidos pelo pai e pela mãe ou por quem
quer que ocupe tais funções, com os quais a criança se
identificará, não copiando o modelo de forma imitativa,
pois as identificações são inconscientes.
Isto quer dizer que não basta ensinar aos pais
como proceder diante de seus filhos em idade edípica,
para que essa "passagem" seja bem sucedida.
Segundo Kupfer (1995):
Se dissermos a um pai, por exemplo,
que ele deve se conduzir de modo bem
masculino diante de um fiiho (de sexo
biológico
masculino)
ele
poderá
exagerar, tomar-se autoritário e piorar as
coisas. Ou então, a "orientação" poderá
ser inócua, caso se esteja diante de um
pai que teve problemas com o próprio
pai quando menino, (p.66).
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Durante o processo as investigações sobre a
origem das coisas estariam na base das investigações
sexuais infantis.
Mais para a frente, no momento de sua entrada
na escola, mais ou menos aos sete anos, muitas coisas
poderão ter acontecido com relação às investigações,
mas o que é esperado é que ao finai do conflito
edipiano, essas investigações sexuais sejam
reprimidas, não todas, nias parte delas devem ser
sublimadas.
A Sublimação
A sublimação é o desvio, a derivação de algo
inicialmente sexual para algo não sexual, socialmente
valorizado.
Kupfer (1995) registra bem esse processo:
Tome-se por exemplo, a pulsão parciaí
anal. No momento em que ela está
sendo construída, a criança concentra
sua atenção em tudo o que diz respeito
a essa região do seu corpo. Descobre
que há matérias identificadas a princípio
como partes de seu próprio corpo, que
dele se desprendem: as fezes. É natural
quererem manipulá-las, coisa que a
cultura se apressa em impedir. Se o
desenvolvimento for bem sucedido, o
que vai ocorrer é um conjunto de
movimentos: parte dessa pulsão será
reprimida (a criança deixará de
manipular fezes), parte irá compor a
sexualidade genital (preliminares do ato
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sexual) e parte será sublimada. Por
exemplo, na atividade de esculpir argila
(que se torno o objeto dessexualizado
da
pulsão
anal).
(...)
se
o
desenvolvimento for insatisfatório, a
repressão da pulsão poderá originar
uma neurose obsessiva, por exemplo,
obsessão por limpeza (...) a pulsão anal
seguiu outro destino: foi transformada
em seu contrário.(...) (p.43).

Freud viu que sem a sublimação não pode haver
cultura e notou o papel da educação nesse processo
notando que os educadores devem inteirar-se de que a
supressão das pulsões parciais não só é inútil corno
pode gerar danos, ou seja, os educadores poderão
reduzir a coerção e mover tais pulsões de forma mais
proveitosa.
Por exemplo, no caso de uma criança ern
constituição, organizada em torno da sexualidade anal,
o professor deveria oferecer argila e jamais ameaçá-la
com castigos, caso insistisse em continuar
manipulando suas fezes.
Enfim, essas são questões complexas que não
cabem ser aqui analisadas, embora as considere
fundamentais.
O que interessa mais de perto é como Freud
entende o processo de aprendizagem e de que maneira
os afetos estão envolvidos nesse processo.
E de tudo o que pude compreender, para Freud
a mola do desenvolvimento intelectual e cognitivo é
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sexual, isto é, o húmus, o adubo que alimenta a
inteligência da crianças em seu trabalho investigativo é
sexual.
A inteligência surge a partir de um apoio sobre
os restos sexuais, e isso é radicalmente diferente ern
relação a qualquer teoria cognitiva sobre o
desenvolvimento da inteligência, incluindo Piaget.
Outro aspecto fundamentai é que a criança não
aprende sozinha, pois o ato de aprender pressupõe
urna relação com outra pessoa, a que ensina e este
"professor" está colocado numa posição que pode
propiciar ou não propiciar esse aprendizado.
Freud mostra que um professor para ser ouvido
precisa estar revestido de importância fundamental
pelo seu aluno, que vai lhe conferir um poder de
influência sobre o aluno. Não são os professores os
que "tornam" o lugar do pai quando as crianças vão
para a escola? Assim, esse professor herdará os
sentimentos que a criança dirigiu ao pai na ocasião da
resolução de conflito edipiano.
Não interessa aqui nenhum conteúdo cognitivo
que possa transitar entre essas duas pessoas, pois que
o mais importante são as relações afetivas entre
professores e alunos.
Dito em termos psicanalíticos, é formado um
campo que estabelece entre o professor e seu aluno,
as condições para o aprender: esse campo tem o nome
de transferência.
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Transferência pode ser entendida, segundo
Freud (1901), citado por Kupfer (1995):
São reedições dos impulsos e fantasias
despertadas e tornadas conscientes
durante o desenvolvimento da análise e
que
trazem
como
singularidade
característica a substituição de uma
pessoa anterior pela pessoa do médico.
Ou, para dizê-ío de outro modo: toda
uma série de acontecimentos psíquicos
ganha vida novamente, agora não mais
como passado, mas como relação atua!
com a pessoa do médico. (p.88)

Substituindo-se os termos e pensando-se ern
professor e aluno, podemos dizer que um professor
torna-se a figura a quem serão endereçados os
interesses de seu aluno porque é objeto de uma
transferência e o que se transfere são as experiências
vividas primitivamente com os pais.
Portanto, ao professor é dado um poder e que
esse poder pode ser usado e abusado pelo professor.
Pode libertar o aluno ou pode submetê-lo. E isso
também vai depender do professor, que também é um
sujeito marcado pelo seu próprio psiquismo
inconsciente.
Por essa razão, pelos imbricamentos que
ocorrem na relação professor-aluno (na realidade que
ocorrem em todas as relações humanas) é que Freud
disse que educar é impossível.
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Parece claro para Violante (1995, p. 196-198)
que todas as aprendizagens, tanto as realizadas na
escola ou fora dela, requerem que a criança, o seu Eu
exerça as funções de pensar e de investir, investir
inclusive na própria atividade de pensar e no seu
produto: as ideias sobre si mesmo, sobre os outros e
sobre o mundo.
Para a psicanálise, o ser humano não nasce
pronto, mas vai-se constituindo em sua singularidade
dentro de algumas condições representadas:
(a) pela própria criança: antes de nascer ela
deverá ter sido desejada pela mãe e pelo pai
e que continue a ser investida de libido dos
pais, pois a criança pequenina demanda
deles, amor, reconhecimento e prazer. Ela
também precisa sentir prazer em sugar o
seio, chupar a chupeta ou o polegar, comer,
ouvir, ver, urinar, defecar e depois, prazer de
pensar, prazer de ouvir e escutar, prazer de
entender e desejo de saber.
(b) Por parte dos pais é preciso que exerçam
um papel de elos de ligação entre a psique
singular da criança e o meio ambiente social
ao qual a criança pertence. É preciso amá-la
para que sua auto-estima seja positiva, caso
contrário, uma criança que ouve que ela
nasceu por acaso, que foi um acidente
biológico, ou que foi desejado abortá-la, vaise identificar como um ser não desejado,
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não amado e feio, se autodepreciando como
alguém que não tem valor algum.
(c) Por parte da escola, mais tarde, o grupo
de pares e o meio social mais amplo também
servirão de função identiflcatória para a
criança e terão uni peso maior na formação
de sua identidade.
A Questão da Afetividade para Freud
A partir das discussões realizadas, podemos
perceber que para Freud, a afetividade não apresenta
tema central para o desenvolvimento humano, porém
tem importante papel para o desenvolvimento das
relações humanas, posto que o ser humano se
desenvolve a partir das condições que lhe são
apresentadas.
Especialmente para as crianças, que devem a
cada noa situação exprimir reações, o que a obriga
necessariamente a desenvolver-se.
Assim, os processos de transferência, já
mencionados anteriormente, são os representativos
do processo de aprendizagem que ocorre na escola,
se esse for o foco de relações humanas, para o
desenvolvimento global do indivíduo.
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PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS ATRAVÉS
DA ESCOLA
Taise Ribeiro Minitti

Para isso existem as escolas: não para
ensinar as respostas, mas para
ensinar as perguntas. As respostas
nos permitem andar sobre a terra
firme. Mas somente as perguntas nos
permitem
entrar
pelo
mar
desconhecido.
(ALVES, Rubem. A alegria de ensinar,
2001)

Introdução
Essa trabalho tem como objetivo principal
provocar a reflexão do tema e auxiliar na prevenção
do uso de drogas através da escola, pensando a
elaboração de projetos/planos de aula bem
estruturados,
abrangentes
e
embasados
cientificamente para que seja possível disseminar a
metodologia de redução de danos e impactar
positivamente a vida dos jovens e da sociedade em
geral. O tema é importante, pois o fato do álcool ser
um vício liberado no nosso país tem levado muitos
jovens ao uso indiscriminado sem conhecer os danos
por ele causados.
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No âmbito escolar o planejamento de ações
preventivas pode ajudar a diminuir a influência desse
vício na vida dos jovens desde cedo, tentando evitar
que entrem para o mundo das drogas. Assim sendo,
a metodologia para alcançar os objetivos deste
trabalho será a análise bibliográfica, descritiva e
qualitativa sobre a temática, essa relação do jovem
com o álcool, suas motivações e consequências e que
levem a refletir propostas, ações, intervenções
preventivas e viáveis de aplicabilidade em ambiente
escolar, para que professores, gestores e demais
profissionais da educação possam rever seus valores
e promover a conscientização e autovalorização dos
educandos, evitando uma possível evasão escolar e
reduzir danos decorrentes desse vício.
Criar vínculo com os estudantes, discutir ações
coletivas com eles podem dar suporte para uma
educação mais democrática e significativa. No
entanto, é preciso salientar que o professor não é o
responsável maior por esse compromisso social,
porém a escola é vista como um lugar privilegiado
para o desenvolvimento de ações, mas se faz
necessário ressaltar que a família tem ou deveria ter
o papel principal de educadores, por isso é
interessante e fundamental envolvê-los nesse projeto
educativo. O vínculo fortalecido e o respeito entre
familiares é sem dúvida a base positiva para ter a
harmonia necessária para resolver os problemas da
vida cotidiana, superar as dificuldades, e desenvolver
a maturidade pessoal.
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Este trabalho então quer pensar o papel social
da escola, como um lugar privilegiado para abordar o
tema e que pode alcançar as mais diversas esferas
da sociedade contribuindo na formação dos jovens,
enfocando a autoestima com ações preventivas e
formativas junto aos alunos
ESCOLA, EDUCAÇÃO COMO PREVENÇÃO
A escola é um lugar propício para o trabalho de
projetos sociais e seu papel na educação preventiva,
atrelada a formação acadêmica é promover cidadania
e a responsabilidade social. O álcool já tem causado
estragos demais para ficarmos indiferentes com tal
problema, e melhor que recuperar-se de um grande
prejuízo, é prevenir para que ele não venha a
acontecer. A maioria dos alunos passa parte
significativa de seu tempo na escola que pode ser
mais e/ou melhor aproveitado com iniciativas de
projetos sociais, que no caso do nosso estudo é a
prevenção do uso de álcool e demais drogas.
Para o sucesso de tais projetos na atualidade
é preciso mudar a abordagem com enfoque
repressor, para a orientação consciente com espaço
para a discussão e o protagonismo participativo
estudantil.
Inserir
momentos
especiais
extracurriculares para a educação da saúde e da
cidadania possibilita a reflexão sobre a vida e as
responsabilidades que nos é dada por ela.
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Importante salientar que um projeto específico
sobre álcool não isenta a abordagem de outros
assuntos
interligados,
como
sexualidade,
alimentação saudável, saúde mental e emocional,
segurança, etc. Tudo faz parte de um contexto maior
e não funcionam separados. É necessário que os
alunos elaborem as novas informações com seus
conhecimentos
prévios,
favorecendo
uma
compreensão clara, e coerente do assunto.
A atuação dos professores é
fundamental na educação preventiva,
ajudando os alunos não só a utilizarem
os valores para orientarem suas ações
de prevenção, como também, a
construírem um sistema de valores
pessoal que lhes animem a adotar um
estilo de vida associado a boa saúde,
em que o abuso de drogas não
encontra
ressonância.
(Fonseca,
2008, p. 245).

Os professores envolvidos precisam pensar
opções concretas de metodologia que entendam o
aluno como um ser ativo que tem autonomia para
construir seus próprios conhecimentos. Assim as
intervenções e ações devem fazer que o jovem reflita
sobre as responsabilidades e consequências de suas
escolhas pessoais para viverem de acordo com elas.
Essa autoanálise pode e será fundamental para
tomada de decisões, reforçar ideias, sentimentos,
e/ou propor mudanças.
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As propostas destes projetos precisam ser
significativas e duradouras envolvendo pais e
comunidade. Enfatizar somente o lado negativo do
uso de drogas e álcool pode ser dramático, mas tem
pouca eficácia, não é suficiente. A informação
científica deve ter embasamento, ser clara e
imparcial, mas sem ser excessivamente detalhista.
Informar para discutir, desmistificar e conscientizar.
Mesmo sabendo dos riscos e perigos é fácil
cair em tentação, então é preciso ter dinâmicas
práticas de treinamento para saber se proteger,
desenvolver autoestima e o autocontrole, lidar com
estresse e resolução de conflitos. Além disso
promover atividades culturais, artísticas, esportivas,
envolvendo os pais, fazendo com que se
comprometam com a saúde dos filhos, incentivando a
responsabilidade social. Um projeto que contemple
todos esses fatores têm tudo para acertar e ajudar
muito na prevenção de uso de substâncias tóxicas.
PROJETO ANTI ÁLCOOL
Para introdução de um projeto de prevenção é
preciso
um
bom planejamento de ação.
Primeiramente realiza-se uma pesquisa para verificar
a proporção do problema que se quer sanar, é um
diagnóstico que vai verificar o público alvo suas
condições
socioeconômicas,
comportamentos,
porcentagem de usuários de álcool e/ou drogas,
frequentes ou desistentes escolares. Pode-se
verificar o histórico clínico de cada aluno nos postos
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de saúde, anamnese, questionários auto avaliativos e
/ou de familiares, para quantificar o uso de bebidas
alcoólicas, conhecimento a respeito do tema. E
pensar nos recursos tanto humanos como materiais
para realizar o projeto.
A partir daí a segunda etapa é pensar as metas
e os objetivos que se pretendem alcançar. Devem ser
realistas e viáveis, ter prazo, identificando os
responsáveis que precisam estar preparados para
lidar com imprevistos, ter conhecimento amplo para
responder as diversas dúvidas. Esses projetos têm
melhor resultado quando feitas envolvendo a
comunidade escolar e seus familiares, com uma
metodologia de aprendizagem participativa, ou seja,
com discussões em pequenos e grandes grupos,
dinâmicas e/ou jogos dramáticos, estudo de casos,
gincanas, exposições de pesquisas, apresentações
culturais, etc.
A avaliação do projeto vai acontecendo no
processo, mas é aconselhável ter um registro para
verificação efetiva e possível modificação ou
reaplicação. Podem ser questionários periódicos para
medir a ampliação de conhecimentos sobre o
assunto, registros contínuos de observação dos
alunos para verificar mudanças de comportamento.
Verificação do número de ocorrências com uso de
álcool e drogas pelos alunos durante o projeto
comparando ao primeiro diagnóstico. Análise das
desistências de alunos durante o projeto.
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Muitas serão as dificuldades para implantação
de um projeto que contemple toda a comunidade
escolar e que seja perseverante na aplicação do
mesmo, mas se tiver regras claras, recursos humanos
suficiente para todas as atividades planejadas, sem
ter um aspecto repressor, e que leve em conta a
cultura, talentos e habilidades dos alunos envolvidos,
com estímulos motivacionais para uma mudança de
vida, esse projeto terá tudo para ser um sucesso.
Rogers diz em relação à experiências com
workshops:
Nessas comunidades, a maioria dos
participantes vivencia tanto uma
percepção aguda de seu próprio poder
quanto um sentimento de união
estreita e respeitosa com todos os
demais membros do grupo. No
desenrolar do processo, verificam-se
uma comunicação interpessoal cada
vez mais aberta, um senso de união
recente e uma psique coletiva
harmoniosa, de natureza quase
espiritual (ROGERS, 1983, p.53).

O propósito final desses projetos na cultura
atual é destacar a dignidade do indivíduo, sua
capacidade e determinação, permitir que eles sejam
atuantes e conscientes que são corresponsáveis pela
vida saudável da família, da comunidade, da cidade e
do mundo. Quando os jovens se sentem aceitos como
são e que são possuidores de muita capacidade
acabam por se mostrar muito criativos, plenos de
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possibilidade e entusiasmo para transformar as
próprias vidas e consequentemente o mundo.
CONCLUSÃO
O álcool assim como outras drogas não precisa
de quantidade certa para mostrar seu efeito no
organismo de quem o usa. A questão é muito maior
do que uma porcentagem para perder a consciência
e estar embriagado ou não. O álcool é uma droga e
como tal é prejudicial à saúde, pois causa
dependência e o uso contínuo vai exigindo doses
maiores para manifestar seus efeitos de prazer tão
esperados. Os adolescentes estão vulneráveis ao
consumo por ser considerada uma droga lícita e sem
a devida fiscalização é muito fácil adquiri-la.
Assim sendo, a melhor intervenção junto aos
jovens é ainda a prevenção, e como o sistema de
saúde público não consegue atingir a demanda para
este tratamento, a alternativa pensada neste estudo é
inserir na grade escolar em forma de projetos
extracurriculares a ação preventiva para uma faixa
etária suscetível aos danos biopsicossociais
consequentes do consumo excessivo do álcool.
A escola por ter a sua prática efetiva na
educação do ser humano, e ser um local acessível ao
jovem adolescente pela sua rotina e praticidade, é
uma aliada ao serviço público e o local mais indicado
para a ação preventiva, educando, conscientizando
os jovens. Para isso a escola precisa nortear sua ação
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embasada na valorização do indivíduo, visando
prevenir e gerar cidadãos conscientes e protagonistas
de um futuro melhor numa sociedade mais saudável.
Esse assunto ao ser trabalhado com atividades
e propostas significativas de pesquisas, debates,
produção de material informativo, e com a
socialização da família buscando sempre através de
ações coletivas o fortalecimento do vínculo escolar e
familiar, pode sim com algum esforço inibir o vício do
consumo excessivo do álcool pelos jovens que gera
tantos prejuízos e transformar a sociedade e o futuro
do país.
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A FRAGMENTAÇÃO DOS SABERES E A
FORMAÇÃO DA CIDADANIA: DESCOMPASSOS E
DESAFIOS
Tatiane Alves de Melo

Resumo
A formação do docente e a sua atuação na unidade
educacional têm o desafio de ajudar no
desenvolvimento dos alunos, contribuindo para a
criação de cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres. Considerando tal objetivo, surgem diversas
demandas, como aquela enfocada pelo presente
artigo: o trabalho interdisciplinar, a fim de
compreender a realidade como um todo. O artigo irá
apresentar os problemas da fragmentação dos
saberes, que impedem a verdadeira formação
consciente e crítica dos alunos, e os benefícios e
desafios de um trabalho interdisciplinar. Por último,
será apresentada uma proposta de trabalho
interdisciplinar implantada pela Rede Municipal de
Educação de São Paulo: o Trabalho Colaborativo
Autoral (TCA). Para sustentar nossas análises,
utilizaremos
autores
que
teorizaram
a
interdisciplinaridade, como Morin (2006), entre outros,
e autores que pesquisaram a atual fragmentação do
saber, como Figueiredo (2001), entre outros.
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PALAVRAS-CHAVE:
Interdisciplinaridade;
Formação Docente, Trabalho Colaborativo Autoral.
Introdução
No ambiente escolar, a prática educativa
distingue-se de outras práticas educativas, como as
que ocorrem no trabalho, na família e outros
ambientes. Isso porque a escola tem como objetivo o
desenvolvimento cognitivo e social de crianças,
jovens e, em alguns casos, adultos. A educação
escolar é responsável por criar condições para que
todas as pessoas desenvolvam habilidades e
aprendam conteúdos necessários à compreensão da
realidade e atuação social em um ambiente amplo e
diversificado, condições necessárias ao exercício da
cidadania. A atuação do sujeito como cidadão é o
principal objetivo, portanto, da educação escolar.
O cidadão, em uma sociedade democrática, é
considerado como titular de direitos e fonte do poder
republicano. A cidadania pressupõe a autonomia do
indivíduo e a atuação em prol da coletividade. A
conjugação desses pressupostos depende de
diversas habilidades desenvolvidas no âmbito
escolar: domínio da linguagem; alfabetização
científica;
raciocínio
lógico-matemático;
conhecimento da realidade social e física do país e
conhecimento dos processos históricos que criaram a
sociedade atual. O processo educativo deve propiciar
a emergência de sujeitos que percebam a sua
importância na vida do outro, suas responsabilidades
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perante o mundo e as possibilidades de atuação na
vida social.
Nesse contexto, há a emergência de valores
necessários à formação cidadã: cooperação, na qual
o sujeito percebe a necessidade de ajudar e ser
ajudado pelos demais atores sociais; respeito, pelo
qual o cidadão valoriza as diferenças entre os sujeitos
e respeita-as; diálogo, pois a resolução de conflitos
entre os cidadãos pressupõe o entendimento mútuo e
a busca de consensos, e não o uso da força;
solidariedade, sentimento que cria um vínculo afetivo
entre as pessoas, criando o ambiente propício para a
criação de uma sociedade mais justa, e nãoagressão, já que o objetivo é a resolução de conflitos
pelo diálogo e compreensão mútua entre os cidadãos.
A escola deve promover esses valores e propiciar a
ação consciente e responsável dos cidadãos.
Se a escola visa à construção da cidadania,
atuando sobre os aspectos cognitivos, afetivos e
comportamentais dos discentes, deve-se indagar
quais conhecimentos e habilidades os docentes
devem possuir para atingir tal objetivo. A formação
inicial dos professores deve ser sólida o suficiente
para que eles atinjam o objetivo do ambiente escolar;
os professores também devem ter acesso a uma
formação continuada, a fim de conhecer novos
métodos e conteúdos que propiciem a criação de
alunos que consigam exercer a cidadania.

Tatiane Alves de Melo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

987

Atendendo a essa demanda, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), de 20 de
dezembro de 1996, prevê a formação de professores
em cursos normais superiores, formação pedagógica
para bacharéis e formação continuada em serviço
educacional. A referida lei também determina a
associação entre teoria e prática, mediante a
capacitação em serviço, e o aproveitamento da
formação e experiências anteriores nas instituições
de ensino. A LDB criou a demanda, portanto, da
criação de um espaço privilegiado para o
desenvolvimento das habilidades docentes. O espaço
de formação docente deve municiar o profissional de
conteúdos e habilidades que o habilitem a
desenvolver o necessário para a criação de cidadãos,
conforme o objetivo do espaço escolar.
A formação de professores não depende
apenas da construção desse espaço privilegiado de
aprendizagem das habilidades e conteúdos para o
efetivo exercício das ações docentes. O primeiro
problema do espaço escolar é compartilhado com a
própria sociedade: a convivência de grupos sociais
diversos, em diversas condições, todos exigindo, de
diferentes formas, equidade, reconhecimento social e
dignidade humana. A própria construção da cidadania
no espaço escolar deve levar em consideração esse
problema social, a existência de diversas
desigualdades sociais perante uma cidadania que
pressupõe a igualdade entre os diversos atores
sociais. Cabe à escola tornar os educandos
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conscientes dessas diferenças e as possibilidades de
modificação de tal situação, mediante a promoção
dos valores supracitados nessa introdução.
Considerando que todos os cidadãos têm
direito a herdar o legado propiciado por determinada
civilização, torna-se um imperativo a posse dos
instrumentais necessários à vida moderna. Ou seja,
para além da compreensão da sociedade atual e
como modifica-la, o corpo discente deve ser capaz de
tirar proveito dos avanços civilizacionais. Os
professores, desse modo, surgem como a ponte
intergeracional, entre o legado civilizacional e a
população jovem.
Porém, no próprio espaço escolar, há dúvidas
sobre o perfil profissional desse professor: para quê;
por quê; para onde e em qual contexto ensinar?. Isso
porque há uma tensão entre a formação
bacharelesca, calcada numa fragmentação das
disciplinas, e a exigência do espaço escolar, que é
mais ampla do que a divisão disciplinar. Ensinar os
conhecimentos acumulados pela sociedade e
estabelecer valores coerentes com a atuação de um
verdadeiro cidadão.
Desse modo, torna-se imperativo à escola
desenvolver uma educação que evite a fragmentação
disciplinar a fim de desenvolver a cidadania, tema
claramente interdisciplinar. Por exemplo, o tema da
equidade recorta diversas disciplinas: domínio lógicomatemático para compreender estatísticas que
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apontem a desigualdade social; compreensão do
funcionamento da sociedade e suas instituições;
apreensão dos contextos históricos que levaram a
essa desigualdade; raciocínio científico a fim de
propor soluções para o problema etc.
Considerando esse imperativo, o presente
artigo pretende apresentar os problemas da formação
docente, o objetivo escolar e uma proposta que vem
sendo adotada na rede municipal de educação de
São Paulo a fim de sanar o problema da
fragmentação disciplinar.
O principal problema da formação docente a
ser tratado no artigo é a divisão disciplinar, que não
permite o desenvolvimento integral do aluno. Para
abordar essa problemática, é preciso analisar,
brevemente, como está estabelecida a formação
docente e qual o currículo proposto na rede escolar.
O objetivo é não só levantar os problemas
encontrados na documentação sobre o exercício
docente como levantar possibilidades para a
resolução desses problemas encontrados.
Em um segundo momento, será comparado o
objetivo escolar, construção da cidadania, meta
claramente interdisciplinar, com essa formação
docente, de fragmentação disciplinar. O objetivo é
analisar, com mais profundidade, o descompasso
entre a formação docente e o papel fundamental da
escola.
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Após expor o problema, o artigo irá analisar
uma proposta de resolução de tal problema: o
Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA), prática
adotada na rede municipal de educação da cidade de
São Paulo. O TCA possui o potencial de conciliar as
disciplinas escolares na criação de um trabalho final
que necessita da colaboração interdisciplinar.
Partindo de problemas vividos pelos alunos, o TCA
propõe não só a compreensão como a criação de
ações de intervenção nos problemas estudados.
Desse modo, o presente artigo não só visa o
diagnóstico de uma problemática vivida no ambiente
escolar, a diferença entre a formação docente e o
objetivo escolar, como visa também a superação
desse problema, com a análise de uma prática
pedagógica estabelecida em uma rede, o que propicia
a almejada combinação entre teoria e prática.
Formação docente conforme legislação
Segundo a LDB,
Art. 64. A formação de profissionais de
educação
para
administração,
planejamento, inspeção, supervisão e
orientação educacional para
a
educação básica, será feita em cursos
de graduação em pedagogia ou em
nível de pós-graduação, a critério da
instituição de ensino, garantida, nesta
formação, a base comum nacional
(BRASIL, 1996).
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Desse modo, a LDB garantiu um espaço e
tempo apropriados à formação do corpo docente: no
mínimo, a graduação em nível superior.
Anteriormente, esse tempo e espaço não estavam
bem estabelecidos. Até mesmo a especificidade do
ensino para crianças não era bem estabelecida, visto
que “o mundo pré-moderno não mostra um vestuário
próprio para crianças e não apresenta uma literatura
infantil (...) Também não possui um lugar próprio para
as crianças viverem, se educarem” (GHIRALDELLI,
2009, p. 17). As pessoas que atuavam na educação
não tinham uma formação voltada à especificidade
infantil ou juvenil.
Considerando essas especificidades, o
professor será não só a ponte de acesso da criança e
do jovem a uma atuação adulta cidadã como o
garantidor da infância e da adolescência, na medida
em que conhece as especificidades dessas fases.
Para compreender o que será trabalhado nessa
formação do docente, é preciso observar quais
funções ele terá que exercer:
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão
de:
I – participar da elaboração da
proposta
pedagógica
do
estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de
trabalho,
segundo
a
proposta
pedagógica do estabelecimento de
ensino;
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III – zelar pela aprendizagem dos
alunos;
IV – estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor
rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
VI – colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias
e a comunidade. (BRASIL, 1996)

Para desempenhar tais funções, o professor
deve: conhecer o objetivo da escola e o objetivo da
unidade escolar na qual atua a fim de elaborar a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
conhecer o público atendido pela unidade
educacional, a fim de planejar as aulas de acordo com
a proposta pedagógica; discernir alunos que estão
rendendo ou não o esperado, a fim de elaborar a
recuperação; reconhecer e valorizar a participação da
comunidade na espaço escolar. Essas demandas
correspondem a habilidades e conteúdos complexos,
o que justifica a criação de um espaço e tempo
específicos para a formação docente no ensino
superior. Porém, se, por um lado, o funcionamento
escolar parece encontrar um ponto de convergência
no plano pedagógico da unidade escolar, por outro
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lado há uma fragmentação das disciplinas, o que
implica uma dificuldade de chegar ao objetivo
proposto. Isso gera diversos problemas, pois a
integração dos diferentes conhecimentos pode criar
as condições necessárias para uma aprendizagem
motivadora, na medida em que ofereça maior
liberdade aos professores e alunos para a seleção de
conteúdos mais diretamente relacionados aos
assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da
comunidade. Todo conhecimento é socialmente
comprometido e não há conhecimento que possa ser
aprendido e recriado se não se parte das
preocupações que as pessoas detêm (BRASIL, 2000,
p. 22).
Ou seja, as crianças e os jovens vivem em
círculos de preocupação que devem ser levados em
consideração na elaboração do plano pedagógico da
unidade educacional. O docente deve ser capaz de
analisar a realidade do aluno, conhecer suas
demandas existenciais e sociais, e alinhar essa
realidade as conteúdos e habilidades ministrados.
Considerando que a realidade não está recortada em
disciplinas, esse tipo de educação implica uma
interdisciplinaridade. Tal implicação fica mais
evidente quando se entende que “a dimensão
humana é o único centro configurador do processo
ensino-aprendizagem, apresentando-se como uma
relação recíproca entre as atividades do professor
(ensinar) e do aluno (aprender)” (FIGUEIREDO,
2001, p. 2). Sendo o diálogo a base da educação,
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tendo o desenvolvimento de um ser humano integral
como objetivo, é necessário que a formação do
professor não seja fragmentada.
Martins (1991) aponta que “não se trata de
abandonar o programa, e sim de revê-lo e verificar
que conteúdos poderão responder aos problemas
apresentados pelos alunos” (p. 145). O centro da
educação é deslocado, portanto, das necessidades
de desenvolvimento de uma disciplina acadêmica,
para os problemas levantados pelos alunos, os quais
serão, por sua natureza, interdisciplinares. Porém, a
formação do professor não reflete essa necessidade,
seja no desenvolvimento de conteúdos a serem
ensinados,
seja
no
desenvolvimento
dos
conhecimentos e habilidades do próprio curso de
pedagogia.
Figueiredo (2001), ao analisar discursos de
alunos de pedagogia, percebe que os futuros
docentes consideram que “os elementos do processo
ensino-aprendizagem,
professor,
aluno
e
conhecimento, não se relacionam para a construção
da práxis” (p. 6). Portanto, na própria formação do
docente já há uma fragmentação das disciplinas
pedagógicas. Conforme relato do mesmo autor,
alunos de Pedagogia observam que há uma
“deficiência em sua formação, (...) (alegando)
dificuldades que tiveram de conviver no momento em
que assumiram a sala de aula” (FIGUEIREDO, 2001,
p. 13). Se a formação do professor está fragmentada,
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pois não há diálogo entre as disciplinas pedagógicas
entre si e com a realidade, o ensino também acaba
fragmentado no espaço escolar.
A fragmentação das disciplinas nas escolas
surgiu em decorrência da necessidade de
especialização dos profissionais no processo de
industrialização da sociedade:
A escola, paulatinamente, foi sendo
influenciada
pelo
processo
de
industrialização,
no
qual
cada
indivíduo passou a exercer uma
função específica no processo de
produção material. Desse modo,
houve também a divisão de funções
nos sistemas de ensino. Cada
indivíduo passou a exercer uma
função favorecedora à produção e
construção do conhecimento escolar
(GARRUTTI & SANTOS, 2004, p.
189).

A fragmentação das disciplinas na escola cria
dificuldades para que o aluno perceba a realidade
como um todo. Por exemplo, a própria compreensão
do território brasileiro está recortada em duas
disciplinas, no mínimo: Geografia e História. A
História estuda como o território brasileiro foi formado
conforme uma linha do tempo e uma narrativa,
enquanto a Geografia estuda o território brasileiro
como está constituído atualmente. Há, nesse tema, o
potencial de um trabalho interdisciplinar; porém,
devido ao funcionamento das unidades escolares, os
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professores não conseguem articular suas
disciplinas, dando a impressão, para os alunos, de
que estão tratando de temas diferentes. Por isso, o
trabalho interdisciplinar surge como a via necessária
para o trabalho escolar.
Interdisciplinaridade e objetivo escolar
Segundo Araújo (2003, p. 31), cabe à escola a busca
pelo desenvolvimento de aspectos que deem aos
jovens e às crianças as condições físicas, psíquicas,
cognitivas e culturais necessárias para uma vida
pessoal digna e saudável e para poderem exercer e
participar efetivamente da vida política e da vida
pública da sociedade, de forma crítica.
A cidadania surge, portanto, como o objetivo
principal da escola. A própria LDB reforça essa visão:
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. 9º A União incumbir-se-á de: [...]
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
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assegurar formação básica comum;
[...]
Art. 27º. 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, 1996).

Ou seja, há um consenso entre legisladores e
intelectuais de que o espaço escolar deve
desenvolver os valores necessários ao efetivo
exercício da cidadania. Um cidadão é aquele
integrante pleno de um Estado, exercendo seus
direitos e deveres. Para ser um cidadão, o educando
deve ter aprendido, na escola, diversos conteúdos e
habilidades como: discernimento da história do
Estado, como os direitos e deveres emergiram
naquela sociedade; valores que fundamentam os
direitos e deveres da sociedade; a cultura que permite
a emergência desses valores; a capacidade
linguística de lidar com os textos, orais ou escritos,
que circulam nessa sociedade e o raciocínio lógicomatemático e científico para compreender as
propostas, ideias e teorias que circulam pela
sociedade. A cidadania aciona, desse modo, todo um
arsenal de habilidades e conteúdos, os quais deverão
ser trabalhados de forma interdisciplinar.

Tatiane Alves de Melo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

998

Basicamente, sendo o objetivo da escola a
cidadania, será necessária uma educação em
valores.
Essa educação em valores que aqui
destacamos – e consequentemente o processo de
formação de cidadãos e cidadãs – solicitam da escola
a formação de sujeitos críticos, conscientes de seus
direitos e deveres. Diante disso, passamos a
considerar que à escola cabe uma nova postura,
diferente da idealizada nos modelos tradicionais de
educação. (...) (A formação ética) visa o
desenvolvimento de condições necessárias para uma
vida digna que possibilite a participação em
sociedade de forma crítica e autônoma. (...) (A escola
pode) formar sujeitos capazes de construir relações
sociais mais justas e solidárias. (ALVES & PÁTARO,
2011, p. 5).
Ora, uma sociedade é mais ampla do que as
divisões disciplinares permitem estudar. Há na escola
uma tensão entre um objetivo geral, desenvolvimento
da cidadania, e objetivos específicos das disciplinas.
A cidadania e os valores que a sustentam, justiça e
solidariedade, por exemplo, constituem um desafio à
tradicional divisão disciplinar vista tanto na formação
do professor como no exercício desse professor na
unidade educacional.
A compreensão da realidade cidadã é mais
ampla do que as divisões disciplinares escolares
deixam
adivinhar.
Desse
modo,
“a
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interdisciplinaridade
enquanto
um
princípio
pedagógico capacita os estudantes para lidar com a
complexidade da sociedade atual a partir de uma
visão integrada do conhecimento e da interação com
os demais alunos” (DEL PINO, MARCHI et all, 2016,
p. 134). A sociedade atual, com sua complexidade e
abrangência, demanda que a educação não tenha
disciplinas estanques. Não só o professor deve
conversar com os seus demais colegas a fim de
montar uma aula como os alunos devem interagir
entre eles a fim de criar um conhecimento comum.
Afinal, para “atingir o objetivo de se trabalhar com as
complexidades do contemporâneo há uma clara
necessidade de se promover e superar a
fragmentação dos saberes no ensino, em busca de
uma visão e ação globalizadora e mais humana” (DEL
PINO, MARCHI et all, 2016, p. 133).
Assim, não é só o próprio objetivo da escola,
criação da cidadania, que é complexo, mas a própria
sociedade na qual o aluno está inserido é complexa,
com relações diferentes. Nas palavras de Morin
(2006, p. 32):
a um primeiro olhar, a complexidade é
um tecido (complexus: o que é tecido
junto) de constituintes heterogêneos
inseparavelmente associados: ela
coloca o paradoxo do uno e do
múltiplo. Num segundo momento, a
complexidade é efetivamente o tecido
de
acontecimentos,
ações
e
interações,
retroações,
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determinações,
acasos,
que
constituem nosso mundo fenomênico.

Considerando, portanto, que a própria
realidade dos acontecimentos é complexa, as redes
educacionais, as unidades e o corpo docente devem
promover
a
integração
dos
saberes,
a
interdisciplinaridade. Entre as diversas experiências
de integração dos saberes desenvolvidas nas redes
educacionais, há o Trabalho Colaborativo de Autoria
(TCA), proposta que será estudada na próxima parte
do artigo.
Proposta de trabalho interdisciplinar: Trabalho
Colaborativo de Autoria (TCA)
Em 2013, a Rede Municipal de Educação da
Cidade de São Paulo publicou a portaria 5930/13, que
regulamentou o Decreto nº 54.452. Nessa portaria,
está a proposta que criou o TCA, atividade obrigatório
do ciclo autoral, que compreende do 7º ao 9º anos do
Ensino Fundamental. O ciclo autoral tem o objetivo de
promover a construção de projetos curriculares
comprometidos com a intervenção social e
concretizado por meio do Trabalho Colaborativo de
Autoria – TCA, com ênfase ao desenvolvimento da
construção do conhecimento, considerando o
domínio das diferentes linguagens, a busca da
resolução de problemas, a análise crítica e a
estimulação dos educandos à autoria (SÃO PAULO,
2013).
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A Prefeitura de São Paulo, em 2013, realizou
uma renovação no seu currículo, dividindo os antigos
Ensino Fundamental I e II em três ciclos:
Alfabetização, Interdisciplinar e Autoral. Nesse último,
os alunos devem produzir um trabalho final, autoral,
que proponha soluções e intervenções a partir de
problemas encontrados na realidade dos educandos.
Conforme documento disponibilizado como
guia pela prefeitura de São Paulo, o Plano de
Navegação do Autor, entre os objetivos do TCA está:
a criação de um espaço interdisciplinar, “o isolamento
das áreas do conhecimento não favorece o olhar
crítico sobre o mundo para dele participar e
transformá-lo” (SÃO PAULO, 2014, p. 13); a
promoção da solidariedade, entendida como o que
“traz consciência e crítica necessária para que haja
transformação social” (SÃO PAULO, 2014, p. 15), e o
estudo da realidade, pois o “foco da educação deve
estar em criar situações de aprendizagem nas quais
os alunos sejam desafiados a pensar em questões
reais de desenvolvimento humano (...) (criando)
cidadãos ativos na construção de uma qualidade de
vida mais justa” (SÃO PAULO, 2014, p. 15).
Todos esses objetivos convergem na
construção de um trabalho colaborativo de
intervenção na realidade. Os alunos, em grupo,
deverão perceber algum problema em sua realidade;
estuda-lo e propor uma intervenção. Conforme São

Tatiane Alves de Melo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1002

Paulo (2014), há algumas etapas na construção do
TCA:
a) “o passo inicial está em perceber a realidade,
problematiza-la e decidir o que será feito”
(SÃO PAULO, 2014, p. 29). Ou seja, o TCA,
obrigatoriamente,
será
um
trabalho
interdisciplinar, pois a realidade não cabe nas
divisões estanques das disciplinas;
b) “o segundo passo é imaginar, junto com o
aluno, o que pode ser feito a partir daquilo que
ele já sabe e acredita que pode estudar mais
para propor uma ação de intervenção social”
(SÃO PAULO, 2014, p. 29). Assim, ao estudo
da realidade, há a soma de uma dimensão
social e cidadã: a intervenção, a ação sobre
problemas observados na realidade;
c) o aluno também deve “relacionar as matérias
do conhecimento e as lições que os alunos já
aprenderam ou estão aprendendo agora com
o que pode ser feito” (SÃO PAULO, 2014, p.
29). O exercício da interdisciplinaridade fica
evidente nessa etapa, pois os alunos devem
colocar em diálogo diversos saberes, o que
demanda do grupo de professores um trabalho
em conjunto, mostrando os pontos de contato
entre as diferentes disciplinas;
d) o último passo do TCA é “compartilhar. A
apresentação pode ser feita em ambientes da
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escola que extrapolem a sala de aula (...) O
clima de festa que encerra os trabalhos é
essencial para marcar os resultados” (SÃO
PAULO, 2014, p. 31). Os resultados obtidos e
conquistados pelo grupo de TCA devem ser
compartilhados, mostrando a relevância do
TCA para a comunidade e para a própria
aprendizagem dos alunos.
Com isso, observamos que o TCA emerge
como uma proposta de intervenção social, a qual
exige um trabalho interdisciplinar e a formação de
alunos conscientes e cidadãos. Se a realidade da
formação docente e da sua atuação ainda não
consegue superar a fragmentação dos saberes,
projetos como o TCA minimizam essa fragmentação.
Há relatos de diversos TCAs com temas socialmente
relevantes, como racismo, violência contra as
mulheres, drogas, etc. Além disso, o TCA consegue
colocar em diálogo os conhecimentos escolares e a
realidade dos alunos, as teorias desenvolvidas em
outros lugares e a realidade local dos alunos. Os
objetivos do TCA podem ser resumidos da seguinte
maneira:
a) valorizar o saber científico e local,
de
maneira
pragmática,
sem
abstrações; b) aproveitar de maneira
diferente as culturas e valorizá-las; c)
preservar as diferenças na construção
do conhecimento depois que as
hierarquias forem eliminadas; d)
valorizar o conhecimento em escala
Tatiane Alves de Melo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1004

local, nacional, regional e global; e por
fim, e) valorizar os sistemas
alternativos
de
produção,
de
organização e de cooperação (SÃO
PAULO, 2014, p. 17).

Por isso, consideramos que propostas como as
do TCA irão motivar as formações de docentes a
abordarem os problemas da fragmentação das
disciplinas, pois a unidade escolar estará já envolvida
em trabalhos que exigem a interdisciplinaridade.
Considerações Finais
É possível observar, a partir do que foi exposto
no presente artigo, que há uma tensão entre o
objetivo geral da educação, o desenvolvimento de
cidadãos, e os objetivos específicos das disciplinas
escolares, com objetivos diferentes para cada área de
estudo. Ou seja, há uma não convergência dos
objetivos específicos das disciplinas com o objetivo
geral da educação.
Esse descompasso entre um objetivo
interdisciplinar, formação de um cidadão, e os
objetivos específicos das disciplinas também é visto
na própria formação docente: as diversas disciplinas
pedagógicas não convergem para uma área comum,
interdisciplinar, de formação de um docente capaz de
formar cidadãos.
Mesmo com as documentações que pautam o
trabalho do docente, como a LDB, insistindo sobre a
necessidade da interdisciplinaridade na formação
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docente e na sua atuação, a realidade escolar é ainda
a da fragmentação dos saberes. Por isso, há diversos
especialistas e redes de educação realizando
propostas de combate à fragmentação dos saberes.
Entre essas propostas está o Trabalho
Colaborativo Autoral (TCA), estabelecido pela Rede
Municipal de Educação de São Paulo. O TCA
estabelece uma dinâmica de investigação da
sociedade, crítica a algum dos aspectos dessa
realidade e superação dessa área crítica mediante
uma intervenção social. Desse modo, o aluno
aprende que é um cidadão pleno de sua sociedade,
podendo, até mesmo, agir sobre um problema
encontrado no seu dia a dia. Por isso, consideramos
que propostas semelhantes ao TCA não só
combatem a fragmentação dos saberes como
proporcionam a formação de verdadeiros cidadãos.
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REFLEXÃO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA
MEMÓRIA FEMININA E O MAGISTÉRIO
Thaís Lúcio Gomes

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)
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)
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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.
MEMÓRIAS DE ESCOLA
Nasci em 28 de março de 1988 em São Paulo
e morei durante 4 anos de minha vida na Vila Maria,
Zona Leste de São Paulo. Era filha caçula, morava
com meus pais e dois irmãos. Quando eu tinha quatro
anos, meus pais se separam e minha mãe por sua
vez teve que assumir as responsabilidades da casa.
Foi uma fase muito difícil pra mim, na época eu
era muito nova e não compreendia a decisão da
minha mãe em expulsar meu pai de casa e por muitas
vezes a julgava pelo ocorrido, achava que ela estava
privando minha convivência com ele, mas com o
tempo tudo foi se encaixando e eu fui amadurecendo
e entendendo a sua decisão.
Mudamos para a casa da minha avó até minha
mãe juntar dinheiro para comprarmos uma casa,
minha avó morava na casa principal e nos ficamos na
Thaís Lúcio Gomes
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edícula no fundo da casa. Minha mãe trabalhava dia
e noite para sustentar eu e meus irmãos. Meu irmão
mais velho trabalhava com meu tio e meu outro irmão
fazia uns bicos na feira para poder ajudar em casa.
Minha avó nunca gostou dos seus netos, comigo não
seria diferente, ficava com vizinhas do bairro ou
quando minha mãe não achava ninguém para ficar
comigo muitas vezes tive que ficar trancada dentro de
casa esperando meus irmãos chegar para cuidar de
mim.
No bairro onde morávamos, havia poucas
escolas de Educação Infantil, minha mãe sempre ia
ao dia de inscrição, mas nunca conseguiu uma vaga.
Queria muito frequentar a escola, ficava no portão de
casa chorando e olhando as crianças passarem com
suas mochilas e minha mãe dizia que eu iria para
escola, mas ainda não era o momento. Não entendia
porque eu não podia ir, se minha prima da mesma
idade frequentava e eu não, ela comentava sempre
das brincadeiras, dos amigos, das professoras, dos
parques e das lições.
Só tive oportunidade de ingressar na escola
aos sete anos de idade. Da escola não recordo das
características físicas, nem da professora nem dos
amigos.
Eu lembro que a sala de aula era uma
bagunça, eu não conseguia acompanhar as lições
que a professora passava, eu chorava muito para
fazer as atividades, principalmente nos ditados,
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1010

minha prima que tinha feito à pré-escola fazia a lição
e depois ia me ajudar, lembro que a professora viu e
ficou muito brava conosco e eu tive que sentar na
última carteira.
Eu sabia que na escola iríamos fazer diversas
coisas, entre elas, ler, escrever, contar e a partir desta
vivência pude notar que toda aquela expectativa que
tinha da escola mudou. Fiquei muito frustrada com
este momento, minha mãe notou minha dificuldade,
porém muito leiga não compreendia a situação.
No meio do ano não estava alfabetizada, meu
irmão do meio estava andando com pessoas erradas
e minha avó cobrando a minha mãe e tivemos que
mudar de bairro. Desta vez, minha mãe alugou uma
casa no Jardim Vila Formosa, próximo da casa dos
meus tios. Ela continuou trabalhando dia e noite e eu
agora praticamente morava com meus tios, eu tinha
um quarto só para mim, meus brinquedos, minhas
coisas estavam praticamente todos lá e mais
importante era atenção e carinho que recebia deles.
Meus tios sempre tentaram ter filhos, porém
nunca conseguiram, foram muito importantes em
minha vida, eles me acolheram como filha em sua
casa, por isso considero como meus segundos pais.
Eles eram muito inteligentes minha tia formada em
Educação Física e meu tio em Administração, eu os
admirava, eles sempre liam no café da manhã, meu
tio assinava o jornal e minha tia sempre lia revistas,
eles liam o jornal comigo.
Thaís Lúcio Gomes
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Lembro até hoje a primeira leitura que eu tive
foi um conto de fadas, foi meu tio que contou para
mim, foi muito marcante e minha tia sempre fazia eu
escrever as receitas no livro dela.
Neste mesmo ano eu não retornei aos estudos
não sei por qual motivo, porém no ano seguinte
ingressei na escola, agora aos oito anos de idade na
primeira série novamente.
Ainda lembro deste dia, foi muito marcante e
eu estava esperando ansiosa e com muita vontade de
aprender.
Minha professora chamava-se Maria Regina,
ela era paciente, amável e inteligente. Explicava
várias vezes, foi com ela que eu fiz o ensino
fundamental I.
Lembro que todos os dias a professora fazia o
cabeçalho, alfabeto e as lições da cartilha e todos os
dias levávamos lição de casa com as palavras
estudadas. Eu acompanhava bem as lições, no final
do primeiro bimestre já estava alfabetizada.
Tive muitos colegas, alguns mantemos contato
até hoje, foi um momento inesquecível em minha vida.
Na quarta série tive uma professora não
recordo o nome que pedia para nos comprarmos o
Jornal de Domingo, dentro dele continha um
jornalzinho de criança com matérias bem
interessantes sobre Natureza e Sociedade,
Geografia, História, datas comemorativas. Na
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segunda-feira ela fazia leitura conosco, líamos todos
os
textos,
fazíamos
debates,
discussões,
opinávamos, ela sempre reforçava a importância da
leitura, sempre incentivava a classe a ler todo tipo de
texto, pois isso facilitaria na nossa produção de
escrita.
Na quinta série em outra Escola Estadual
agora no Ensino Fundamental II, tive contato com
professor Marcelo de Português, muito marcante em
minha vida. Nas aulas ele não se importava com
“decoreba” de definição sobre verbo, adjetivo,
pronomes, classes gramaticais, enfim seu ensino era
pautado na leitura. Todo mês líamos um livro, o
primeiro livro que eu li foi A Revolução dos Bichos de
George Orwell que narra à história dos animais do
galinheiro que eram oprimidos pelo proprietário da
fazenda e os bichos planejaram fazer uma revolução,
para criticar o capitalismo presentes, defendendo
uma sociedade socialista com uma política
democrática quando todos são cidadãos plenos.
Já ao iniciar ao Ensino Médio, tive uma
decepção geral, devido às condições financeiras,
comecei a fazer um curso de administração em uma
ONG perto de casa. No período da manhã, trabalhava
à tarde com meus tios como auxiliar administrativo e
à noite ia para a escola. Não tinha tempo para nada,
não me sentia motivada em ir à escola, todas as
sextas-feiras não comparecia à aula e a turma toda
também, muitos desistiram, os outros alunos não
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demonstravam interesse e os professores não se
importavam e a escola como um todo, muito menos.
Sinceramente, tive um ensino médio muito
fraco, muitas coisas não foram estudadas e outras
não foram transmitidas.
Minha família sempre me incentivou ir à escola,
apesar de minha mãe só ter o ensino fundamental
completo, meu pai o ensino médio incompleto e meus
irmãos somente o ensino médio.
ESCOLHA DO CURSO DE PEDAGOGIA19
Aos 16 anos comecei a namorar um rapaz e já
sabia que seria o homem da minha vida. Minha
família, principalmente meus tios, não aprovou
porque eu era muito nova. Eles diziam que eu
precisava estudar muito, passar em uma universidade
pública e depois pensar nestas coisas de namoro.
Também pelo fato dele ser onze anos mais velhos
que eu e já ter um filho de sete anos. Mas enfrentei a
família e provei do meu próprio veneno, aos 17 anos
descobri que estava grávida e não sabia o que fazer.
Meus tios ficaram muito decepcionados
comigo e a partir deste momento na empresa eles não
conversam comigo, ficaram distantes e indiferentes e
eu comecei a sentir-me mal por esta decisão. Fiquei
a gravidez inteira com depressão.
Fui morar com a minha mãe, terminei o colegial
e minha filha nasceu. Foi aí que acordei. Vi tinha que
ter passado por tudo isso para aprender. A vida
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continuou, e os erros foram necessários para indicar
qual caminho seguir. O amor que eu sentia pela
minha filha e pelo meu marido ajudou-me a superar a
dor que estava sentindo.
Algum tempo depois, meu marido conheceu
um amigo no serviço que morava em Mogi das
Cruzes, que era um lugar tranquilo com várias
indústrias onde poderíamos comprar o nosso
apartamento. Fiquei muito entusiasmada com a
proposta e quis logo conhecer o lugar.
Certo dia estava sentada na minha mesa de
trabalho, terminando mais um relatório de serviço,
chamei minha tia, contei da minha decisão e no
mesmo instante peguei minhas coisas para ir embora.
Ela não acreditou e pediu para eu pensar direito na
situação e eu disse que estava cansada e não iria
mais voltar. Semanas depois fizemos nossa mudança
para Mogi das Cruzes.
Eu sempre quis fazer um curso superior, mas
achava que seria impossível com uma criança
pequena, marido e casa para cuidar.
Meu marido, minha mãe e minhas amigas
sempre me incentivaram a dar continuidade nos
estudos. Um dia estava conversando com uma amiga
e minha mãe, e essa amiga comentou que estava no
2° semestre de Pedagogia e estava gostando
bastante. Minha mãe considerou ser uma boa
alternativa.
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Comecei a pensar na possibilidade, pesquisei
na internet e fiz o vestibular no meio do ano na UMC
para o curso de Pedagogia. No mesmo dia tive a
oportunidade de conversar com a coordenadora do
curso que explicou a abordagem do curso.
Em agosto iniciei as aulas na universidade.
Quando souberam da minha escolha, familiares e
amigos questionaram por que não dei continuidade
na área administrativa. Todos diziam que qualquer
pessoa poderia ser professora e que seria uma
péssima carreira a seguir. Confesso que fiquei um
pouco triste, mas não desanimei, pois foi uma escolha
minha.
Vários fatores contribuíram para escolha do
curso de Pedagogia, mas o que mais influenciou foi o
fato de querer ser professora desde criança. Tive
vários professores que serviram de exemplo para
escolha do curso, eu queria ser igual, ou melhor, que
meus professores das séries iniciais que sempre
demonstravam comprometimento com a educação e
com os alunos.
Na época não sabia definir e diferenciar o que
era ser um bom profissional da educação e um bom
professor. Entendi ao longo do curso que profissional
da educação são todos os membros que compõem a
escola. Independentemente de sua atribuição, todos
fazem parte da formação dos educandos.
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O papel do professor na escola tem uma
responsabilidade maior perante a sociedade, além de
competência técnica o educador necessita
engajamento político em sua prática, contrapondo-se
à neutralidade técnica que legitima o poder das
classes dominantes. Ter um posicionamento político
pedagógico firmando um compromisso com a
educação e os educandos.
O professor necessita sempre estar em
constante aprendizagem, ensinando seus alunos com
comprometimento, ou seja, no exercício de sua
função contribuirá para uma formação plena e de
qualidade.
MEU CURSO DE PEDAGOGIA NA UMC
No início do curso foi uma das fases mais
marcante da minha vida, estava muito feliz com
ingresso no curso de Pedagogia e ao mesmo tempo
me sentia muito insegura de não ter capacidade de
acompanhar a turma ou ficar com DP nos primeiros
semestres.
No primeiro semestre tivemos contato com
vários professores capacitados que desmistificaram
difusas ideias que nós tínhamos em relação ao
magistério, marcada por discursos ideológicos que
defendiam a tese de que para ser professor era
preciso ter como fundamental requisito gostar de
criança, ser cuidadoso, amoroso e ainda encarar a
docência como um sacerdócio.
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No segundo período de Pedagogia em
fevereiro de 2009 a universidade estava realizando
um processo seletivo para atuar no Projeto Bolsa
Alfabetização enquanto aluna - pesquisadora em
escolas de estaduais de Mogi das Cruzes. Fiz a minha
inscrição e em março fui chamada para participar no
Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na
Alfabetização, coordenado pelo professor Ms.Luciano
Cores.
A vivência no Projeto Bolsa Alfabetização foi
uma oportunidade muito significativa para minha
formação, pois a vivência aliada ao referencial teórico
proporcionou conhecer o ambiente escolar e também
uma análise crítica desta realidade.
O Projeto Bolsa Alfabetização e as aulas
ministradas na universidade possibilitaram a
compreensão que a escola tem a função de
sistematizar o processo de transmissão do saber
elaborado e cabe ao professor mediar este
conhecimento para que os discentes avancem e que
faça sentido em sua vida.
Lembro-me que nos primeiros semestres de
graduação tivemos contato com várias docentes
comprometidos, entre eles, a professora Ivana Martini
que ministrava aulas de Sociologia da Educação I
estuda Karl Marx e Antônio Gramsci e no segundo
período a professora Aline que ministrava aula de
Psicologia da Educação II que desconstruiu ideias
errôneas em relação à psicologia aplicada na escola.
Thaís Lúcio Gomes
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No terceiro período recordo que as principais
discussões partiram da importância do entendimento
das condições estruturais e de funcionamento da
escola e as especificidades das ações pedagógicas
na sala de aula ou na gestão escolar.
No quarto período o currículo escolar estava
pautado na fundamentação para a prática docente, a
disciplina que mais me marcou foi de Língua
Portuguesa ministrada pelo professor Luciano Cores,
a contribuição do professor no Projeto Bolsa
Alfabetização e nas aulas da instituição de ensino
superior contribuiu para compreender que a produção
do fracasso escolar está intimamente ligada ao
fracasso da alfabetização e mais especificamente na
ausência do ensino e aprendizagem. No quinto
período foi um momento muito conturbado, mas
também muito determinante e decisivo que foi que eu
percebi a complexidade do ato pedagógico.
Os estágios no Projeto Bolsa Alfabetização e
as contribuições dos professores ao longo do curso
me fizeram enxergar que o fazer docente tem quer ser
competente e comprometido com as necessidades da
sociedade e crítico para compreender a
complexidade do ato pedagógico.
O ensaio científico possibilitou contato com
textos de Saviani, Patto e Nosella. A linha de pesquisa
escolhida foi à prática docente que o estudioso
Nosella apontou a importância de compreender que o
fazer docente tem dimensão política em seu bojo,
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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.
Nos últimos períodos de graduação através da
elaboração dos projetos interdisciplinares V e VI
tivemos a vivência do exercício da docência, pela qual
o foco era para o ano inicial do Ensino Fundamental
com a necessidade de compreender aspectos do
cotidiano escolar, que para mim não foi muita
novidade, pois no Projeto Bolsa Alfabetização já
realizávamos
intervenções
pedagógicas
fundamentadas nos teóricos estudados na formação
com professor Luciano.
No sexto período e último da graduação, tive
enquanto aluna a responsabilidade de reger aulas
planejadas na Educação Infantil, um outro contexto
totalmente diferente do Ensino Fundamental I
demonstrando que não é possível separar a teoria e
a prática.
O estágio supervisionado possibilitou-me o
contato com a Educação de Jovens e Adultos, percebi
que esta modalidade de ensino é marcada por muitas
rupturas, discriminação e humilhação social,
demonstrando que o conteúdo precisa ser
contextualizado para que faça sentido aos alunos
favorecendo na construção do saber elaborado. O
professor precisa tem clareza e responsabilidade
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Essa experiência foi muito importante, pois
consegui sanar algumas dúvidas em relação à
alfabetização desta modalidade de ensino e hoje
também tenho interesse em atuar neste contexto.
A vivência na Educação Especial possibilitou
um novo olhar nesta modalidade. Pude notar a
importância de uma educação inclusiva, que inclua
este aluno nas vivências escolares e que atenda esta
diversidade humana e perceber o sujeito e suas
singularidades e assim sendo favorecerá e contribuirá
para garantia de seu direito de cidadãos, abrindo
espaço para promoção e inserção social de todos
neste mundo globalizado.
CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA
No momento estou com 23 anos e estou
somente estudando. Quando iniciei o meu curso de
Pedagogia meu marido até criticava os cursos
superiores, hoje ele aponta a necessidade de retomar
aos estudos e no meio do ano ele já pensando em
fazer o vestibular para começar a fazer sua
graduação.
A minha filha Giovanna de cinco anos,
cursando Educação Infantil, adora fazer suas
“atividades” como ela mesma diz e consigo perceber
seu interesse e entusiasmo da importância do estudo
para sua formação.
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No início do curso me sentia muito insegura,
com medo não entender o que aconteceria hoje estes
sentimentos retomam com muita alegria, satisfação e
ansiedade. Às vezes paro, pensando o que eu vou
fazer no período da noite e começo sentir saudades
dos amigos que fizemos, dos professores e dos
momentos que passamos juntos. O que mais me faz
sentir bem e que sei que um dia poderemos nos
encontrar em outros cursos de graduação ou em
outros trabalhos.
Gostei muito do curso de Pedagogia da UMC,
que conta com profissionais qualificados e
comprometidos com a educação, que forma alunos
para o mercado de trabalho, foi muito importante para
minha formação e estou muito satisfeita e
aguardando para ser chamada em um concurso que
passei para professora de Ensino Fundamental I.
Atualmente, não estou atuando na área, porém
ao longo do curso pude perceber que quero atuar na
sala de aula calcada no comprometimento político e
competência técnica promovendo desenvolvimento
de todos.
O SONHO A SER CUIDADO
Nunca deixe que lhe digam: Que não
vale a pena
Acreditar no sonho que se tem ou que
seus planos
Nunca vão dar certo ou que você
nunca
Thaís Lúcio Gomes
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Vai ser alguém.... Mas eu sei que um
dia a gente aprende
Se você quiser alguém em quem
confiar Confie em si mesmo!....Quem
acredita sempre alcança (Renato
Russo)

O meu sonho e objetivo atual é atuar na rede
pública de ensino enquanto professora de educação
infantil e fundamental I.
A formação inicial foi muito significativa, porém
o campo de atuação precisa estar em constante
formação para atender às novas demandas sendo
necessária especialização e quem sabe uma nova
graduação e também pelo fato que a profissão
escolhida envolve sempre estar em constante
formação continuada não pelo fato da obrigação e sim
como uma forma de adquirir novos conhecimentos.
Um outro objetivo que pretendo almejar é
contribuir na formação de jovens e adultos, durante
os estágios supervisionados pude vivenciar a
dinâmica desta modalidade que para mim era muito
confusa e não compreendia o campo, hoje penso
seriamente em atuar neste campo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Memorial de Formação proporcionou uma
reflexão crítica sobre a constituição da memória
feminina e o Magistério.
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O curso de Pedagogia permitiu um olhar mais
humanizado em relação à sociedade e acredito que o
memorial serviu como uma forma de entendimento
das relações entre as políticas neoliberais e a
formação de professores.
Contudo, o Memorial de Formação serve como
uma ferramenta para enfrentamento a prática docente
com o propósito de almejar uma docência com
eficiência e eficácia e comprometida politicamente.
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A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR LETRANDO
NAS SÉRIES INICIAIS
Thalita Roque da Silva

INTRODUÇÃO
Para a realização deste estudo foi necessário
caracterizar o problema, classificar e definir, sendo
assim constitui uma pesquisa científica, caracteriza-se
em uma pesquisa bibliográfica, que recupera o
conhecimento científico acumulado sobre o problema
sendo de forma descritiva, as informações obtidas serão
analisados indutivamente, possui interpretação de
fenômenos e atribuições de significados caracterizando
uma pesquisa qualitativa.
A partir dos anos 80, o processo de alfabetização
escolar no Brasil começou a passar por novos
questionamentos fundados na necessidade de se
compreender o funcionamento do sistema alfabético de
escrita e de saber utilizá-lo em situações reais de
comunicação.
As pesquisas de Ferreiro e Taberosky (1985)
sobre a psicogênese da língua escrita contemplou de
grande notoriedade ao mostrar que o aprendizado da
escrita não se reduziria ao mero domínio de
correspondência entre fonemas e grafemas, mas, como
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um processo ativo por meio do qual, desde os primeiros
contatos com a escrita, a criança construiria e
reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o
funcionamento enquanto sistema de representação da
linguagem.
A partir da divulgação da psicogênese da língua
escrita, o enfoque construtivista, defendido pelas
mesmas autoras, tornou-se um dos mais influentes na
elaboração das propostas de alfabetização desde então,
pois, além de exporem que a criança passa por
diferentes níveis de evolução conceitual durante o
processo de apropriação da leitura e da escrita, Ferreiro
e Taberosky mostraram que o aprendizado da escrita
ocorre de modo evolutivo. Em suas pesquisas ainda
defenderam que ler e escrever são atividades
comunicativas e que devem, portanto, ocorrer através
de textos reais.
Magda Soares, no final da década de 80, também
já apontava para a necessidade de se diferenciar o que
ela chamava à época, de processos de aquisição da
língua escrita (dominar a língua escrita) e processo de
desenvolvimento da linguagem escrita (domínio da
língua escrita associado com as práticas sociais). Além
disto, em sua análise sobre as relações entre a escola e
o papel da linguagem deu maior visibilidade e acesso
aos professores sobre a necessidade de se trabalhar
com usos da linguagem numa concepção de
alfabetização mais ampla, diferenciando os processos
de alfabetização e de letramento. Outras autoras como
Thalita Roque da Silva
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Tfouni (1988) e Kleiman (1995) também contribuíram de
modo significativo para a compreensão e diferenciação
do dos significados de “Alfabetização e Letramento”, que
embora diferentes entre si, atualmente apresentam uma
necessidade de caminharem juntos durante o processo
de aquisição da leitura e da escrita.
Nos últimos anos, em decorrência da ampliação
do Ensino Fundamental de nove anos, a partir da
publicação da Lei n° 11.274/2006 que insere
obrigatoriamente um novo grupo de crianças na escola,
agora, com seis anos de idade, os estudos sobre
alfabetização ganham maior notoriedade e as questões
como: alfabetizar ou não alfabetizar as crianças com
menos de sete anos? – Qual metodologia deve ser
utilizada? – As crianças seguem uma rotina que permite
a brincadeira e o lúdico no momento de aprender? –
Alfabetizar ou letrar? Tem sido novamente debatidas e
retomadas em pesquisas científicas por todo território
nacional.
Neste contexto, o da ampliação do tempo de
escolaridade que o presente texto visa convidar os
professores, especialmente os alfabetizadores, que tem
como principal tarefa, inserir conscientemente os alunos
na cultura escrita, a refletirem sobre as possibilidades da
organização do trabalho pedagógico diante da entrada
deste novo grupo de crianças, agora imersas numa nova
perspectiva de ensino fundamental, chamando a
atenção para a necessidade de se elaborarem o trabalho
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pedagógico pautados numa proposta lúdica, focada no
processo de alfabetização e letramento.
DEFINIÇÃO
SOBRE
LETRAMENTO

ALFABETIZAÇÃO

E

Alfabetizar letrando, o que significa alfabetizar? É
tomar o indivíduo capaz de ler e escrever. A
alfabetização se ocupa da aquisição da escrita, por um
indivíduo ou grupo de indivíduos. É o processo pelo qual
se adquire o domínio de um código e das habilidades de
utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio da
tecnologia, técnicas para exercer a arte e ciência da
escrita. O que significa letrar? É o resultado da ação de
ensinar e aprender as práticas sociais e da escrita, ou
seja, um conjunto de práticas sociais, que usam a
escrita, enquanto sistema simbólico, enquanto
tecnologia, em contextos específicos da escrita
denomina-se letramento que implica habilidades várias,
tais como: capacidade de ler e escrever para atingir
diferentes objetivo. A diferença entre alfabetização e
letramento fica clara também na área das pesquisas em
educação. As pesquisas que se voltam para o estudo do
número de alfabetizados e analfabetos e sua
distribuição (por região, por sexo, por idade, por época,
por etnia, por nível socioeconômico, entre outras
variáveis), ou que se voltam para o número de crianças
que a escola consegue levar à aprendizagem da leitura
e da escrita nas séries iniciais.
Letrada é a pessoa que consegue tanto
ler quanto escrever com compreensão
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uma frase simples e curta sobre sua vida
cotidiana. É iletrada a pessoa que não
consegue ler nem escrever com
compreensão uma frase simples e curta
sobre sua vida cotidiana (UNESCO, 1958,
P, quatro).

O
termo
alfabetização
definia
o
ensino/aprendizado do sistema alfabético de escrita.
Isso significava decodificar os sinais gráficos,
transformando-os em sons, e na escrita, a capacidade
de codificar os sons da língua, transformando-os em
sinais gráficos. Somente nos 80, o termo alfabetização
foi ampliado graças às contribuições dos estudos sobre
a psicogênese da língua escrita. O termo letramento,
ainda sendo uma palavra desconhecida, ela pode não
ser plenamente entendido pela maioria dos educadores,
porque é uma palavra que entrou na nossa língua há
pouco tempo. Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a
ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a
leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno.
O sentido ampliado da alfabetização, o letramento, de
acordo com Magda Soares, designa práticas de leitura e
escrita, a educadora argumenta que a criança precisa
ser alfabetizada convivendo com material de qualidade.
Assim, ela se alfabetiza ao mesmo tempo letrada. Ao
permitir Que as pessoas cultivem os hábitos de leitura e
escrita e respondam aos apelos da cultura grafocêntrica,
podendo inserir criticamente na sociedade, a
aprendizagem da língua escrita deixa de ser uma
questão estritamente pedagógica para alcançar-se à
esfera política, evidentemente pelo que representa o
Thalita Roque da Silva
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investimento na formação humana. Nas palavras de
Emília Ferreiro, a escrita é importante na escola, porque
é importante fora dela e não o contrário. (2001).
Letramento é informar-se através da leitura, é
buscar notícias e lazer nos jornais, é interagir com a
imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que
desperta interesse.
Alfabetizar passa a designar o aprendizado inicial
de leitura e escrita enquanto letrar expressa o resultado
da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, bem
como o uso de habilidades em práticas sociais, é um
estado ou condição que adquire um grupo social.
Partindo desse pressuposto, temos a afirmação de
Paulo freire (2001), “aprender a ler e escrever, é
aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto
numa relação dinâmica vinculando linguagem”. Os
estudos do letramento partem de uma concepção de
leitura e de escrita como práticas discursivas, com
múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que
se desenvolvem. Na perspectiva social da escrita que
vimos discutindo, uma situação comunicativa que
envolve atividades que usam ou pressupõem o uso da
língua escrita ─ letramento ─ não se diferencia de outras
situações da vida social: envolve uma atividade coletiva,
com vários participantes.
O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO
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A educação como direito social trata-se de um
dever do Estado, devendo ser assegurada por meio de
políticas públicas específicas. As políticas públicas são
entendidas como ação do Estado, por meio de
programas e ações, para a implantação de um Plano de
Governo. Com base nesta definição, uma das mudanças
mais recentes no campo das políticas públicas
educacionais no Brasil foi a inclusão de crianças de seis
anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, o que se
caracterizou como uma conquista no campo do direito à
educação. Por isso, são necessário que sejam
repensadas as práticas pedagógicas dos anos iniciais,
garantindo a todas as crianças brasileiras dessa faixa
etária o direito a uma educação pública que, mais do que
garantir acesso, tem o dever de assegurar a
permanência e a aprendizagem de qualidade.
A importância da ampliação do Ensino
Fundamental é assegurar a um contingente maior de
crianças o ingresso mais cedo na escola obrigatória e
também diminuir os índices de fracasso escolar,
sobretudo nos anos iniciais. Historicamente a educação
brasileira enfrenta desafios ainda não superados: altas
taxas de evasão e repetência; problemas na formação
inicial e continuada dos docentes, analfabetismo;
carreira e valorização de professores; infraestrutura
inadequada e a contradição entre acesso e sucesso
escolar, já que o ingresso nas escolas brasileiras não
tem representado a apropriação do processo de
alfabetização e letramento, sendo este um dos maiores
impasses em busca da qualidade na educação.
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Bernard Lahire (1995), um sociólogo da educação
francesa, credita grande parte das dificuldades que leva
ao fracasso escolar ao novo tipo de contato que a
criança passa a ter com a linguagem por meio do ensinoaprendizagem da escrita/leitura - um contato que passa
do inconsciente, prático, incorporado (na família) a
consciente, analítico, objetivado (na escola). E quando a
criança entra mais cedo na escola, ela tem a
oportunidade de se socializar melhor, inserir-se num
contexto cultural e ampliar suas possibilidades de
aprendizagem, principalmente em relação aos
processos de alfabetização e letramento.
Brasil busca, com a ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos, alinhar-se à prática de
vários países que apresentam em média doze anos de
escolarização básica, incluindo os da América Latina.
Conforme as orientações gerais para o Ensino
Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2007), elaboradas
pela
SEB/MEC
(Secretaria
de
Educação
Básica/Ministério da Educação), um dos argumentos
usados reside na constatação do ingresso tardio das
crianças dos setores populares na escola ao se
comparar que as crianças de seis anos de idade das
classes sociais médias e altas já se encontram,
majoritariamente, incorporadas ao sistema de ensino
pré-escolar ou na primeira série do Ensino Fundamental.
Um envolvimento mais precoce das crianças dos
meios menos favorecidos com a cultura escolar e com a
língua escrita e seus usos pode contribuir para a
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1032

redução do fracasso na alfabetização, já que o sucesso
ou fracasso do aluno nesse processo é determinante no
percurso de sua vida escolar e no prosseguimento dos
seus estudos. Essa política prevê a universalização do
direito à educação e a focalização na alfabetização
como um processo de inclusão, um direito que deve ser
avaliado em relação às práticas escolares de retenção
que continuam a ocorrer muitas vezes de forma
camuflada.
A criança de seis anos de idade,
fazer parte dessa etapa da educação
especificidades próprias e, portanto,
atendida em todos os objetivos legais e
estabelecidos para essa etapa de ensino.

que passa a
básica, tem
precisa ser
pedagógicos

Para atenderem aos propósitos dessa medida,
impuseram às escolas, reformulações em sua estrutura,
compreendendo desde adequação de espaços, revisão
de currículos, conteúdos, materiais, planejamento
pedagógico, o que implica consequentemente,
reorganização do ensino e da atuação docente para o
atendimento dos alunos dessa faixa etária,
principalmente em relação à prática de alfabetização
nos primeiros anos de escolaridade.
Ao analisarmos acerca da obrigatoriedade da
educação escolar, devemos levar em conta que se trata
de
uma
construção
histórica
carregada
de
representações e significados. Apesar de que o
aumento do tempo da educação escolar obrigatória
tenha sido lenta ao longo do último século, a proposta
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de inserir crianças de seis anos no Ensino Fundamental
não é recente.
Tal apontamento pode ser evidenciado pela
Constituição Federal de 1934, no Artigo 149. Este
documento trata a educação como direito de todos,
devendo ser ministrada pela família e pelos poderes
públicos, cabendo a este último o dever de proporcionála a brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil
(BRASIL, 1934). A obrigatoriedade escolar apontada
pela Constituição de 1934 consistia no ensino primário
de cinco anos, integral, gratuito e de frequência
obrigatória, extensivo aos adultos.
A Constituição de 1937 (BRASIL, 1937) e a
Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) indicavam a
obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário,
entretanto, não delimitavam a faixa etária em que o
ensino seria obrigatório e o tempo de duração deste.
A Lei 4.024/1961 apontava a obrigatoriedade do
ensino primário, que deveria ser ministrado em, no
mínimo, quatro anos, podendo ser acrescido de dois
anos (BRASIL, 1961). Somente no final da década de
1960, a Emenda Constitucional de 1969, vem assegurar,
no Parágrafo 3º, inciso 2 do Artigo 176, que o ensino
primário era obrigatório para todos, dos sete aos
quatorze anos, e gratuito nas instituições oficiais
(BRASIL, 1969).
Já a LDB n° 5.692/71, se referiu ao tempo escolar
associado à idade e ao tempo específico e também
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asseverou a obrigatoriedade do Ensino Fundamental
para oito anos, vinculando-a a idade, quando assinala,
em seu artigo 20, que o ensino de 1° grau será
obrigatório dos 7 aos 14 anos (BRASIL, 1971).
A Constituição Federal de 1988 traz a educação
como direito de todos e uma obrigação de estrito
cumprimento. Assim como a LDB anterior, remetia à
escolarização obrigatória de oito anos, mas não deixava
clara a idade de ingresso (BRASIL, 1988).
A ampliação do Ensino Fundamental constitui um
novo fenômeno social, que tem sido discutido entre
diversos estudiosos, uma vez que requer, entre outros
aspectos, uma reorganização pedagógico-curricular,
pois é necessário alfabetizar letrando através de
práticas sociais reais de leitura e escrita.
PROCESSO
DE
ALFABETIZAÇÃO
PERPECTIVA DO LETRAMENTO

NA

Alfabetizar letrando é desenvolver ações
significativas de aprendizagem sobre a língua, de modo
a proporcionar situações onde a criança possa interagir
com a escrita a partir de usos reais expressos nas
diferentes situações comunicativas, sendo este algo
possível desde a educação infantil. Isto implica levar
para a sala de aula uma diversidade textual que
possibilite às crianças refletirem sobre a língua que se
escreve a norma culta ou padrão.
Assumir esta responsabilidade significa ensinar
de fato a língua escrita, e para isto é necessário que os
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educadores alfabetizem letrando desde as séries
iniciais, começando o ensino da língua escrita em
contextos de letramento.
O processo de alfabetização ocorre na
perspectiva do letramento, sendo este usado para
atender as demandas sociais em que não basta
aprender ler e escrever, mas faz-se necessário utilizar,
de maneira competente, compreendendo a função de
ambas em contextos sociais.
Neste sentido, Soares (2004) realça as
especificidades inerentes aos processos educativos de
alfabetizar e letrar, evidenciando que ambos são
processos distintos, porém indissociáveis, considerando
que o acesso ao mundo da escrita ocorre de maneira
simultânea pelos caminhos da alfabetização e do
letramento.
É importante que as crianças se interajam com os
adultos alfabetizados, com a leitura e a produção de
textos, mesmo antes de estarem alfabetizados
convencionalmente. Crianças cujos pais leem
regularmente e exploram com elas os textos narrativos,
não só aprendem a ler com mais facilidade como se
revelaram bons escritores no término de sua trajetória
escolar, ler e escrever textos significativos, onde o
educador possa criar um ambiente letrado,
considerando o conhecimento prévio, embora
pequenas, as crianças levam para a escola o
conhecimento que advém da vida.
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[...] essa introdução ao mundo da escrita,
na escola, não se caracteriza como um
momento inaugural de entrada em um
mundo desconhecido: embora ainda
“analfabeta”,
a
criança
já
tem
representações sobre o que é ler e
escrever, já interage com textos escritos
de diferentes gêneros e em diferentes
portadores, convive com pessoas que
leem e escrevem, participa de situações
sociais de leitura e de escrita [...]
(SOARES, 1999, p. 69).

O trabalho com textos na alfabetização é
necessário para enfocar os dois aspectos da
aprendizagem da língua escrita, assim o aluno
alfabetizado e letrado tem possibilidade de utilizar a
escrita nas diferentes situações do cotidiano.
Participar de práticas sociais de leitura e escrita é
importante não só para o processo de alfabetização,
mas também para a apropriação da língua escrita em
situações reais de uso. Desse modo, a alfabetização na
perspectiva do letramento deve evidenciar a importância
do trabalho com os diversos gêneros textuais, com base
nos diferentes suportes de leitura.
É necessária uma proposta pedagógica que dê
suporte ao pleno desenvolvimento desses aspectos
envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita
desde o início da escolaridade, tendo em vista
proporcionar ao aluno a formas de utilização da escrita
para diferentes finalidades. A partir das situações de
letramento presentes em seu cotidiano, uma vez que os
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textos
apresentam
situações
comunicativas
diferenciadas, é possível o aluno compreender que a
estrutura e a organização dos textos estão relacionadas
a diferentes funções que exercem nas práticas
cotidianas da realidade, ou seja, uma carta, uma receita
culinária, uma bula, um anúncio de jornal, um bilhete, um
folheto informativo, dentre outros suportes textuais.
[...] além de aperfeiçoar as habilidades já
adquiridas de produção de diferentes
gêneros de textos orais, levar à aquisição
e ao desenvolvimento das habilidades de
produção de textos escritos, de diferentes
gêneros e veiculados por meio de
diferentes portadores [...] (SOARES,
1999, p. 69).

Dessa forma, aprender a ler e escrever envolve a
apropriação do sistema alfabético e ortográfico e o
desenvolvimento das habilidades textuais, ou seja, a
produção de textos observando os elementos
discursivos, conforme a tipologia textual, de modo a
perceber que cada gênero tem uma forma diferente
quanto à estrutura e organização. Objetivando atender
finalidades de um trabalho pedagógico organizado a
partir da reflexão em torno desses termos, enquanto
processos distintos, específicos, porém indissociáveis,
que envolvem procedimentos diferenciados de ensino,
considerando a necessidade e a importância de
desenvolver a alfabetização num contexto de
letramento.
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Cabe ao educador desenvolver neste conceito
práticas significativas de desenvolvimento para o aluno
acerca do funcionamento e utilização desse ensino, seu
papel é intervir de forma a tornar mais efetiva esta
reflexão, através de uma profunda imersão das crianças
nas práticas sociais de leitura e escrita, só a partir da
descoberta do princípio alfabético e das convenções
ortográficas formamos um leitor e escritor autônomo.
Com o advento da sociedade do conhecimento,
as constantes mudanças no campo educacional exigem
dos educadores a busca contínua de inovações, visando
a melhoria de suas práticas pedagógicas, este processo
implica reelaborações de conhecimentos, concebendo o
professor como um ser que interage com o saber, sendo
a escola um espaço permanente de produção de
conhecimento. É preciso, portanto, desenvolver práticas
sociais de leitura e escrita, a partir de seus diferentes
usos e funções requeridos pela sociedade, de modo a
compreender o letramento enquanto um novo conceito
de compreensão acerca da função social da escrita.
Assume desenvolver no processo de apropriação
da escrita pela criança, de maneira competente
situações
significativas
de
aprendizagem,
proporcionando a possibilidade de transformação da
realidade, sobretudo considerando o direito de todos à
apropriação da escrita enquanto bem cultural. Desse
modo, é necessária a reflexão em torno das práticas de
letramento desenvolvidas no processo de alfabetização,
pois encontramos a escrita em diferentes ambientes
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sociais, essa que faz parte do nosso cotidiano,
sobretudo com o advento da sociedade do
conhecimento.
Segundo Weisz, (2000, p.62)
“o ensinar a língua escrita em contextos
letrados, a função do professor é observar
a ação das crianças, acolher ou
problematizar suas produções, intervindo
sempre que achar que pode fazer a
reflexão dos alunos sobre a escrita
avançar”.

As práticas de letramento devem ocorrer de forma
reflexiva a partir da apresentação de situações
problemas,
em
que,
as
crianças
revelem
espontaneamente as suas hipóteses e sejam levados a
pensar sobre a escrita, participar, ler e escrever com
função social, utilizar textos significativos, interagir com
a escrita, utilizar textos reais, que circulam na sociedade,
utilizar a leitura e a escrita como forma de interação. Em
atividades de produção coletiva de textos, o educador
deve atuar como escriba, propor a reescrita da história
pelas crianças, assim é possível refletir sobre o que as
crianças escrevem e como se escreve.
Ao ouvir e produzir histórias, a criança vai
construindo o seu conhecimento da linguagem escrita,
que não se limita ao conhecimento das marcas gráficas
a produzir ou a interpretar, mas envolve gênero,
estrutura textual, funções, formas e recursos
linguísticos. O fazer diferenciado da alfabetização na
perspectiva do letramento exige do professor
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alfabetizador conhecimentos específicos acerca
natureza da aquisição da leitura e da escrita, a fim
que possa compreender a dinâmica do processo
aprender pelo aluno com vistas à sistematização
código escrito.

da
de
de
do

As reflexões acerca da alfabetização e do
letramento nos revelam a necessidade da vinculação
dos dois termos na prática pedagógica alfabetizadora,
de modo que o trabalho pedagógico desenvolvido na
escola contemple uma proposta de “alfabetizar
letrando”, onde o ensino e a aprendizagem do código
estejam associados pelas práticas sociais de utilização
da escrita. Contudo, em uma sociedade letrada, não
basta apenas aprender ler e escrever, é preciso praticar
socialmente a leitura e a escrita, compreendendo as
finalidades entre os diversos contextos de letramento.
Alfabetizar Letrando não constitui um novo
método de alfabetização, consiste na utilização de
textos variados no ambiente escolar, melhorando assim
a prática de somente alfabetizar, sendo essa uma
perspectiva pedagógica com metodologias relacionadas
à aquisição da leitura e da escrita.
A PRÁTICA DO LETRAMENTO NO AMBIENTE
ESCOLAR
Um dos objetivos principais da escola é
possibilitar que os alunos participem das
várias práticas sociais que se utilizam da
leitura e da escrita na vida, de maneira
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ética, crítica e democrática. (ROJO 2009,
p.98)

Partindo do ponto de vista de Soares (2010 p. 58),
o nível de letramento está fundamentalmente ligado com
as condições sociais, culturais e econômicas da
população e, é necessário que antes de pensarmos em
letramento, especificamente o escolar, tem que criar
“condições para o letramento”, onde haja escolarização
real e efetiva da população, com disponibilidade de
material de leitura, visto que, se alfabetizam crianças e
adultos, mas não lhes são dadas as condições para ler
e escrever, não há material impresso posto à disposição
num preço acessível, e nem bibliotecas num número
essencial à população brasileira. A relação entre
letramento e escolarização, de acordo com a autora, é
estreita, controla mais do que expande o conceito de
letramento, selecionando e dividindo em partes o que
deve ser aprendido, planejando em períodos, bimestres,
séries, etc. Desse modo, as escolas fragmentam e
reduzem as habilidades e práticas de leitura e escrita,
gerando um conceito limitado e, em geral insuficiente
para responder as exigências das práticas de leitura e
escrita fora da escola.
O letramento não está restrito ao sistema escolar,
na visão de Kleiman (1995), mas cabe a ele
fundamentalmente, levar seus alunos a um processo
ainda mais profundo nas práticas sociais que envolvem
a leitura e a escrita. Saber ler e escrever várias palavras,
não é o bastante para capacitar o indivíduo surge então,
a necessidade de se letrar os sujeitos envolvidos no
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processo de aprendizagem, e o educador deve estar
capacitado e atualizado para responder às mudanças da
sociedade, que se reflete em todos os setores,
principalmente no setor educacional. Sabemos que,
alguns profissionais da educação se colocam em uma
posição inatingível, cheios de suas certezas, e isso é um
equívoco, pois o conhecimento nunca se completa, ou
se finda, e o letramento é um exemplo disso.
Kleiman (1995), ainda destaca alguns passos
fundamentais para o desempenho do papel do
“professor letrador”: investigar as práticas sociais que
fazem parte do cotidiano do aluno, adequando-as à sala
de aula e aos conteúdos a serem trabalhados; planejar
ações visando ensinar para que serve a linguagem
escrita, e como o aluno poderá utilizá-la em diferentes
contextos; desenvolver no aluno, através da leitura a
interpretação e produção de diferentes gêneros textuais,
habilidades de leitura e escrita que funcionem dentro da
sociedade; incentivar o aluno a praticar socialmente a
leitura e a escrita, de forma criativa, descobridora,
crítica, autônoma e ativa, já que a linguagem é interação
e, como tal, requer a participação transformadora dos
sujeitos sociais que a utilizam; recognição por parte do
professor, implicando assim o conhecimento daquilo que
o educando já possui de conhecimento empírico, e
respeitar, acima de tudo, esse conhecimento; não ser
julgativo, mas desenvolver uma metodologia avaliativa
com certa sensibilidade, atendo-se para a pluralidade de
vozes, a variedade de discursos e linguagem diferente;
avaliar de forma individual, levando em consideração as
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peculiaridades de cada indivíduo; trabalhar a percepção
de seu próprio valor e promover a autoestima e a alegria
de conviver e cooperar; ativar mais seu intelecto, no
ambiente de aprendizagem, ser professor-aprendiz,
tanto quanto seus educandos; e reconhecer a
importância do letramento, e abandonar os métodos de
aprendizado
repetitivo,
baseados
na
descontextualização.
Professor como agente do letramento, deve por
meio de sua liderança, articular novas ações,
mobilizando o aluno para fazer aquilo que não é
imediatamente aplicável ou funcional, mas que é
socialmente relevante àquilo que vale a pena realmente
ser aprendido, geralmente quando é dada ao aluno a
oportunidade de mobilizar seus saberes e de ser ouvido,
ele acaba superando não só as suas próprias
expectativas, mas as do professor também.
Destacamos aqui, que embora a escola muitas
vezes, ainda minimize certas práticas de letramento, ela
é um veículo de fundamental importância para a
propagação do letramento, tendo como um de seus
objetivos principais, possibilitar que, seus alunos
participem das várias práticas sociais que utilizam a
leitura e a escrita como agente condutor para uma vida
ética, crítica e democrática.
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O Relacionamento Interpessoal e o trabalho do
secretário escolar
Valdir Pianezzer

Compreende-se que todos os colaboradores
os quais fazem parte da organização são
encarregados de cumprir com a missão e visão da
mesma, para tanto, faz-se necessário manter
transparência na comunicação entre os diferentes
profissionais ou gestores educacionais.
Nessa
perspectiva,
o
relacionamento
interpessoal representa a chave do sucesso na
prática profissional do secretário escolar, já que, o
mesmo ao criar vínculos com os representantes da
rede municipal de ensino tem a chance de ampliar
seus conhecimentos, habilidades e competências
para satisfazer tanto a demanda da escola como as
necessidades dos membros da comunidade escolar.
Almeida e Sousa (2017, p.6):
O relacionamento interpessoal na área
escolar exige entre outras coisas,
habilidades de trabalhar em equipe,
pois todos os membros de um grupo
são coletivamente responsáveis por
seu funcionamento; saber que neste
contexto irão sempre surgir momentos
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1047

de tensão, conflitos, etc. é preciso
considerar que esses fatores podem
facilitar ou bloquear relacionamentos
primordiais, criar um clima de respeito,
confiança e buscar estar sempre
atento e possibilitar uma boa
qualidade
nos
processos
de
fundamento e relacionamento na
instituição.

O diálogo entre o agente educacional, isto é,
secretário escola e sua equipe estreita os laços de
contato, com isso, quebra a barreira da burocracia e
centralização na tomada de decisão nas atividades
escolares, logo, o relacionamento interpessoal
valoriza os recursos intangíveis o qual trata da
subjetividade, referência esta que ajuda a família
estabelecer parceria com a escola, possibilita a
flexibilização em relação a prática pedagógica do
professor e regulariza o compromisso da escola com
pais, professores, colaboradores e alunos.
De acordo com Carvalho (2009, p. 109):
As relações interpessoais da equipe e
a consciência profissional são tão ou
mais importantes do que a qualificação
individual para as tarefas. Se os
membros se relacionam de maneira
harmoniosa, com simpatia e afeto, as
probabilidades
de
cooperação
aumentam muito, a sinergia pode ser
atingida e os resultados produtivos
surgem de modo consistente.
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Conforme a ideia do autor, a retroalimentação
obtida pelo relacionamento interpessoal estimula o
intercâmbio de conhecimento tácito e explícito, ou
seja, informal e formal que por sua vez contribui para
os atores compreenderam o seu papel com o
processo de escolarização dos alunos, pois a
qualidade na educação vai além da postura baseada
na qualificação individual de cada gestor.
Nesse ínterim, o relacionamento interpessoal
estimula o olhar interdisciplinar que ultrapassa a
justaposição de seus papéis ou funções.
Segundo Fonseca et al (2016, p.7):
Quando a pessoa conhece suas
emoções e seus sentimentos, facilita a
relação com outros membros da
equipe, fazendo com que haja uma
comunicação favorável a todos, e
assim, os problemas, os conflitos que
surgem ficam mais fáceis de serem
resolvidos. E todos participam das
tarefas de uma forma mais eficaz,
cooperando
e
aumentando
a
produtividade.

A administração das emoções influencia
diretamente na eficácia e eficiência na prática do
secretário escolar, portanto, o reconhecimento desta
na realização do trabalho âmbito escolar é
fundamental para aumentar a capacidade de
resiliência desse agente educacional e instigar os
outros gestores a identificar seus limites e reavaliáValdir Pianezzer
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los. Essa atitude melhora diretamente o processo de
comunicação, pois ajuda aliviar a tensão por meio da
permuta de conhecimentos e experiências que
otimiza a atividade laboral dos secretários e dos
gestores educacionais como uma equipe.
Para Fonseca et al (2016, p.8)
No mundo atual, transformar um grupo
de colaboradores em equipe é um
desafio
que
necessita
de
desenvolvimento dos envolvidos,
sendo um processo de aprendizagem
contínuo, para que seja estabelecida a
comunicação entre todos e a
construção de relações interpessoais
no ambiente que convivem para,
consequentemente,
eliminar
o
trabalho isolado, se relacionar com as
diversidades, experiências e visão do
negócio da empresa envolvida.

Em conformidade com o autor, trabalhar em
equipe tornou-se um desafio na sociedade
contemporânea marcada pelo individualismo,
objetividade e centralização na tomada de decisão
em função da hierarquia de comando.
Por outro lado, o secretário de escola ao
identificar a relevância de atuar em equipe de forma
interdisciplinar com os outros membros do colegiado,
constrói relações interpessoais permanentes e
duradouras que propicia um ambiente de trabalho
salubre, isto é, autonomia no processo de decisão,
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reconhecimento de competências, lealdade e empatia
diante as adversidades.
Castro (2015, p. 27) frisa:
Quando
realizamos
as
tarefas
planejadas por nós mesmos, para que
nosso grupo obtenha resultado,
estamos unindo, na prática, nossos
motivos e nossas ações. Como cada
um de nós possui características
diferentes e percebe as tarefas e os
desafios de formas diferenciadas,
podemos ampliar nossos resultados
se utilizarmos essa diversidade como
apoio
para
aumentar
nossa
criatividade. Como equipe, todos nós
sabemos que a motivação é vital na
dinâmica entre as pessoas, por isso
ela é vital no dia a dia do grupo, pois
influencia diretamente na eficácia das
nossas relações.

O trabalho em equipe promove a percepção
dos gestores escolares, uma vez que, os mesmos
identificam a função específica de cada um e
simultaneamente valorizam o papel exercido por
estes.
Essa visão proativa é balizada pelo vetor da
diversidade na qual contribui diretamente para o
secretário e os representantes da escola respeitar as
ideias, valores e desejos de cada membro como
alicerce para reformular a gestão administrativa e
também pedagógica, pois todos esses atores são
Valdir Pianezzer
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responsáveis pelo crescimento da instituição escolar
e a qualidade no ensino.
A Profissão de Secretário Escolar no Brasil
O ambiente escolar é um espaço no qual
diferentes saberes contextos de vida convergem na
difusão do conhecimento científico produzido pela
sociedade. No contexto escolar atuam profissionais
com formação em docência e técnicos que
contribuem com as tarefas administrativas,
burocráticas e de manutenção da estrutura.
Nesse contexto, profissionais administrativos
são aqueles que recebem os pais na escola, realizam
a matrícula, verificam os documentos e preservam os
arquivos. Essa tarefa é do secretário escolar.
Almeida (2013) realizou uma pesquisa sobre o
perfil dos profissionais de secretaria escolar no Brasil.
Concluiu que muitos destes profissionais são
admitidos em cargos na rede pública por meio de
concurso para outras funções, mas acabam sendo
redirecionados para essa tarefa. Eles começam a
atuar na secretaria escolar em função de apoio. Não
existem normas específicas para a secretaria escolar,
que regulamentem a profissão e exijam formação
específica. No entanto, alguns municípios exigem o
curso técnico em secretariado em seus processos
seletivos, como no caso do Distrito Federal.
A função de secretariado escolar é uma função
de confiança na escola e precisa ser ocupada por
Valdir Pianezzer
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alguém que atue em parceria com os gestores. No
entanto, muitos profissionais de secretariado escolar
acabam sendo ligados pessoalmente ao gestor, como
parentes e amigos dos gestores, sem priorização de
uma formação na área da educação (GIANINI &
GERARDIN JUNIOR, 2010).
Em outros casos, a figura da secretária ou
secretário escolar não existe e é substituída por um
auxiliar administrativo ou acumulada pela diretora ou
coordenadora da instituição. Porém há escolas em
que a composição é diferente tendo: o chefe de
secretaria o gestor da secretária, o secretário e outros
auxiliares administrativos todos compõem a gestão
da secretária escolar. Nesse caso a concorrência ao
candidato com curso técnico é maior, os espaços, as
atividades e a posição hierárquica são diferenciados
pelo porte grande ou pequeno da instituição de
ensino.
Paro (2013) discute, ainda, que durante muitos
anos professores acumulavam
as funções
administrativas e pedagógicas, gerando uma
confusão entre as atividades meio e as atividades fim
da escola. A estrutura administrativa da escola diz
respeito à ordenação desta com vistas à realização
das atividades de planejamento, organização,
direção, controle do pessoal e dos recursos materiais
e financeiros, deixando de incluir no plano
explicitamente
administrativo
as
atividades
imediatamente pedagógicas. De acordo com Ribeiro
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(2004), o espaço escolar deve compor um todo
coerente, pois é nele, e a partir dele, que se
desenvolve a prática pedagógica. Sendo assim, ele
pode construir um espaço de possibilidades ou de
limites. Tanto o ato de ensinar como de aprender
exigem condições propícias ao bem-estar docente e
discente. Assim, a atividade significa a ação a ser
efetivada num espaço, como por exemplo, uma aula.
O espaço é o contexto imediato e sensível, no qual
essa ação se desenvolve. Incluímos nele o universo
dos meios físicos ou objetos (equipamentos,
máquinas, ferramentas, árvores e mobiliário) que
fazem parte da ação efetuada. Toda a ação interativa,
interpessoal ou direta que ocorre na escola,
envolvendo os educandos e os educadores, inclusive
os funcionários, incide nos ambientes construídos.
Contribuição do Relacionamento Interpessoal na
Prática Profissional do Secretário Escolar
A comunicação representa a chave da
excelência na prática profissional do secretário
escolar nas redes municipais de ensino, pois esse
profissional ao criar vínculo com os membros da
comunidade escolar por meio da discrição,
integridade e presteza, estimula os mesmos a
assumirem o papel de corresponsabilidade por suas
ações. Nesse sentido, o secretário ao ajudar o
professor a reorientar a sua prática pedagógica
também percebe com seu próprio testemunho a
consequência da arte interagir que contribui
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indiretamente para o cumprimento da política da
escola.
Reckziegel (2005, p.) reitera:
O Secretário de Escola exerce uma
função
estratégica
dentro
do
estabelecimento de ensino. Ele é a
ponte de contato entre direção e
alunos, direção e corpo docente,
público externo e instituição de ensino.
Logo, deve estar preparado para lidar
com estes diferentes tipos de clientes.
Ele deve ter habilidade no trato com
pessoas, assim como com papéis. O
Secretário de Escola também não
trabalha sozinho. Ele precisa contar
com colaboradores que estejam
motivados a realizar as rotinas do diaa-dia que muitas vezes poderão se
tornar
monótonas
devido
à
repetitividade.

Diante dessa realidade, vê que o secretário
escolar ao estabelecer parceria com a família diminui
o índice de evasão escolar que por sua vez fortalece
a imagem da instituição de ensino em relação ao
conceito da mesma conforme o padrão de qualidade.
Elucida Leitão et al (2006, p. 884):
A questão dos relacionamentos
interpessoais, e de sua inerente
dimensão emocional, é crucial para a
vida associada, pois são esses
processos interativos que formam o
conjunto de sistemas que
a
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organizam. As condições em que
ocorrem tais relacionamentos definem
a forma de convivência entre os seres
humanos, que são seres de relações,
e destes com a natureza. Fazem a
diferença entre sofrimento e bem-estar
e definem como a vida social é
construída em seu cotidiano.

É nítido entender que o relacionamento
interpessoal constitui-se como um recurso intangível
o qual precisa ser valorizado nas redes de ensino
municipais de ensino, uma vez que, o diálogo permite
o secretário escolar por meio da escuta incondicional
flexibilizar-se diante a situação irregular do aluno,
motivos do desempenho escolar inadequado,
reavaliar a postura pedagógica do professor para
evitar punições administrativas, assim como,
reorganizar a política da escola com a finalidade de
adaptar suas condições a legislação vigente e
promover a adesão dos pais ao espaço escolar com
o propósito de elaborar e acompanhar o projeto
político pedagógico que reafirma os papéis dos
membros do colegiado.
Sobre a relevância do relacionamento
interpessoal no trabalho, Quadros e Trevisan (2009,
p.6) dizem que:
É preciso que a pessoa aprenda como
interagir de maneira a compartilhar
informações, confrontar diferenças e
cooperar com os seus pares. Na
empresa moderna é nítida a
Valdir Pianezzer
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preocupação e importância dos
grupos para o alcance de melhores
resultados.

Essa estratégia incentiva à comunicação
descentralizada entre professores, alunos, pais e
servidores públicos, já que, a gestão participativa
favorece a autonomia de seus membros no processo
de tomada de decisão.
Nessa perspectiva, a cooperação através da
relação dialética dos discursos produzidos entre
esses atores, auxilia o exercício do respeito articulado
de acordo com a permuta de experiências,
conhecimentos e valores que além de potencializar a
prática administrativa do secretário escolar, promove
a visão humana e conceitual deste na realização das
atividades na escola.
Conforme Gimenes (2011, p.17):
O reconhecimento da diversidade
possibilita a convivência harmônica e
enriquecedora entre os indivíduos. O
autoconhecimento
é,
sobretudo
resultado de um trabalho embasado
no
próprio
conhecimento
e
principalmente no reconhecimento do
outro nos ambientes de aprendizagem
onde acontecem as relações. Atuar
em conjunto para enfrentar problemas
encaminhar
soluções,
realizar
experiências inovadoras na escola,
promovendo um clima satisfatório, é o
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gestão

O
relacionamento
interpessoal
quebra
barreiras de contato e estimula os representantes da
comunidade escolar a colaborar com as atividades do
secretário de escola, logo, facilita esse profissional
identificar problemas e buscar soluções com a
finalidade de melhorar a qualidade no ensino,
atendimento ao público e a lisura na administração de
recursos materiais e humanos. Essa postura fortalece
uma administração democrática e o ambiente escolar
participativo.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Vanessa Cristina Wirthmann

RESUMO
Este estudo tem por objetivo compreender como o
docente pode desempenhar um trabalho pedagógico
significativo na alfabetização, no Ensino Fundamental
I por meio de observação e análise da concepção da
escrita nas práticas descritas; o papel do aluno e das
professoras e, a atuação delas no decorrer destas
práticas, presenciadas na escola regular de Ensino
Fundamental I como estudo de campo. Foi possível
verificar que as professoras desenvolviam uma
prática pedagógica significativa para seus alunos ao
levar em consideração as hipóteses de escrita das
crianças; articular o sistema de escrita, leitura,
oralidade e produção de texto; propor atividades
diversas de escrita e leitura relacionadas às práticas
sociais; mediar a construção do conhecimento e ao
organizar práticas pedagógicas por meio de
atividades permanentes, esporádicas, jogos e projeto,
possibilitando a participação ativa dos alunos. Desta
forma, o estudo indica que o docente para
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desempenhar um trabalho pedagógico significativo na
alfabetização deve estar atento a estes aspectos.
Palavras-chaves:
Alfabetização.
Processo Ensino-Aprendizagem.

Letramento.

ABSTRACT
This study aimed to understand how the teacher can
perform a significant pedagogical work in literacy, in
Elementary School I. For this purpose, a case study
was carried out, in which, through observation, the
conception of writing was analyzed in the classes
attended, the role of the student and the teachers; as
well as their performance during the supervised
internship at the regular elementary school I. Based
on the observed pedagogical practices, it was
possible to verify that the teachers developed a
significant pedagogical practice for their students
when taking into account the children's writing
hypotheses. ; to articulate the system of writing,
reading, speaking and text production; by proposing
different writing and reading activities related to social
practices and mediating the construction of
knowledge and by organizing pedagogical practices
through permanent, sporadic activities, games and
projects, enabling the active participation of students.
At certain times, the practice of traditional activities
and methods was evidenced, in which there was copy,
memorization of writing as code, letter-sound and the
teachers were only transmitters of knowledge. Thus,
the study indicates that the teacher to perform a
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significant pedagogical work in literacy must be aware
of these aspects.
Keywords: Literacy. Teaching-Learning Process.
INTRODUÇÃO
A alfabetização exerce um dos papéis mais
importantes em nossas vidas, pois prepara, qualifica o
indivíduo, para que possa desenvolver a escrita e a
leitura e segundo Perez (1992), é um processo
contínuo, mas conforme determina a Base Nacional
Comum Curricular, (BNCC) a consolidação da
alfabetização deve ocorrer no 2º ano do Ensino
Fundamental I, porém se modificou, se transformou em
função das descobertas realizadas na área da
Psicologia, em especial com as descobertas da
Psicogênese da língua escrita. Hoje não basta a
criança decodificar o que está escrito, é preciso
interpretar a mensagem e usar a escrita e a leitura no
dia a dia para ter um significado. Apesar de letramento
e alfabetização serem processos distintos, andam
juntos. O educador precisa compreender o que ocorre
e como ajudá-la a se apropriar da escrita e leitura.
Cabe aos professores acompanhar as
mudanças que existem e atualizar suas práticas com
base nas teorias em relação a alfabetização, saber a
diferença das fases de escrita, saber o real significado
de letramento e alfabetização e a sua inter-relação.
Mas também é importante saber todo o processo
histórico da alfabetização.
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Para isto, é necessário que o professor tenha
estratégias, habilidades diferenciadas e organize
práticas pedagógicas para lidar com as diversas fases
de escrita de uma criança e os diferentes eixos do
processo de alfabetização, tornando o ensino eficaz e
prazeroso. Construir um ambiente alfabetizador e ser
um mediador no processo ensino-aprendizagem e
articular os eixos de sistema de escrita alfabética,
leitura, escrita e linguagem oral é essencial para ajudar
a criança a se apropriar da cultura escrita, além de
orientar os pais quanto a este processo.
As mudanças do que se entende por ler e
escrever; de como a criança se apropria da língua
escrita; do papel do professor e do aluno geram a
necessidade de reorganizar as práticas pedagógicas
com o objetivo de eficiência e tornam, para o professor,
ainda mais desafiador o processo a alfabetização das
crianças no Ensino Fundamental I.
O objeto de estudo desta pesquisa é saber como
o educador pode desempenhar um trabalho
pedagógico significativo na alfabetização, no ensino
Fundamental I e como discutir as mudanças, organizar
práticas e sequências pedagógicas que favorecem a
cultura da escrita ao trabalhar com a realidade das
crianças, respeitando a fase de desenvolvimento de
cada educando, organizando práticas pedagógicas e
metodologias que contemplem a construção do
conhecimento.
MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO
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A alfabetização é um processo que,
ainda que se inicie formalmente na
escola, começa de fato, antes de a
criança chegar à escola, por meio das
diversas leituras que vai fazendo do
mundo que a cerca desde o momento
em que nasce e, continua pela vida a
fora. Este processo continua apesar da
escola, fora da escola, paralelamente à
escola. A criança vai construindo
conhecimento sobre o mundo em que
vive. Nesse processo de construção
está inserida a escrita, como um objeto
cultural
socialmente
construído.
(PEREZ, 1992, p.22).

O conceito de alfabetização mudou, se
transformou e necessário saber as diferenças do
método tradicional utilizado antigamente, com uso de
cartilhas, um processo mais mecânico, com repetições
e o atual, baseado na teoria do construtivismo, onde a
criança de forma natural e no seu próprio tempo, com
as fases da escrita, aprende a ler e escrever sem
cópias, com contextualização do mundo real. Serão
mencionadas propostas de trabalho e estudos de
Emília Ferreiro e Ana Teberosky que investigaram
sobre a escrita e prática alfabetizadora, já estudados
também por Piaget em análise sistemática de
aprendizagem em outros domínios, Artur Gomes de
Morais, Delia Lerner e outros com estudos e
perspectivas diferentes sobre o assunto.
Partindo do conceito epistemológico da palavra
alfabetizar, que significa ensinar alguém a ler e
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escrever, sabemos que as concepções de
alfabetização são históricas, diversas, conflituosas,
cheias de regras, chegando no conceito até mesmo de
“desinvenção” da alfabetização, de acordo com Magda
Soares (2003 apud MORAIS, Artur 2012), ou também
conhecido como “hegemonia do discurso do
letramento, chamado por muitos educadores e
estudiosos do assunto. Alfabetização é muito mais que
decodificar e codificar códigos, é uma relação entre
aluno e seu conhecimento de mundo, onde o professor
é mediador.
Mas para que tenhamos em mente todas as
metodologias de ensino, precisamos de uma breve
explanação sobre cada uma delas, relembrando
momentos em que muitos de nós passamos por esse
processo histórico e revolucionário da escrita.
A educação, até os anos de 1970, antes dos
estudos da psicogênese da escrita por Teberosky e
Ferreiro, utilizava de métodos tradicionais nas escolas,
que era baseado em cópias e repetições, com material
pronto ou cartilhas. O ensino da escrita e leitura era
proposto sem a visão de como a língua funcionava,
sem a compreensão da escrita produzida pela criança,
ou seja, sem a função social que ela representa na vida
da criança. Não importava neste momento se a criança
entendia a mensagem de um texto, se havia um
sentido, mas se estava escrevendo e lendo.
De acordo com Leite e Morais (2012, p. 6), os
métodos de alfabetização mais utilizados no Brasil
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recorriam ao uso padronizado de leitura e escrita com
cartilhas como livros didáticos. O professor ensinava,
passava os exercícios de cópias, memorização e
repetição e depois corrigia. Esperava-se que os alunos
fossem alfabetizados por treinos e repetições
decoradas de sons-grafia, por exemplo, de famílias
silábicas como BA, BE, BI, BO, BU; LA, LE, LI, LO, LU.
Ainda para os autores, era necessário que a criança
tivesse apenas habilidades perceptivas e motoras,
adquirindo valores sonoros conforme o que aprendiam
do alfabeto, constituindo traçados de letras e sons. Não
importava antes a compreensão da palavra, frase ou
texto, mas sim que no primeiro momento a criança
conseguisse identificar a letra e som gradativamente,
para depois entender o significado.
Quando se fala em alfabetização e métodos no
Brasil, para Leal e Morais (2005), Leal (2007), Weisz
(1999), era um processo em que o professor transmitia
o conhecimento da leitura e da escrita, pautada em
métodos tradicionais como os dos processos sintético
(alfabético, silábico, fônico) e analítico (palavração,
sentenciação e global), que ensinavam de diferentes
maneiras a codificar e decodificar letra-som, sem
nenhum entendimento ou significado para a criança.
Enquanto para escrever os alunos juntavam as
sílabas, formando palavras e havia grande
preocupação com a ortografia e não com o sentido do
texto; para ler os alunos repetiam palavras que
começam com uma mesma relação fonema-grafema,
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mas não entendiam o que significa, apenas
reproduziam. Cópias e ditados eram muito utilizados
tanto pelos métodos sintéticos como pelos analíticos.
Neste último caso, uma das maneiras era decompor
frases em palavras, chegando nas sílabas com ênfase
na memorização. O alfabetizador pedia para escrever,
seguindo modelos. As crianças copiavam sem mesmo
saber o que estavam fazendo.
Em função disto, Emília Ferreiro e Ana
Teberosky (2007) consideram que muitos se tornaram
alfabetos funcionais, apenas copia o que foi
“mandado”, assim ele torna-se um espectador passivo
ou receptor mecânico, contribuindo para a formação de
analfabetos funcionais. De acordo com o Instituto Paulo
Montenegro (2017, s/p), é considerada analfabeta
funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever
algo simples, não tem as competências necessárias
para satisfazer as demandas do seu dia a dia e
viabilizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Alfabetizar não é transmitir códigos, ensinar a
codificar, decodificar, mas ensinar um aluno a se
apropriar do sistema de representação da língua,
sempre estar articulado às práticas sociais de leitura e
escrita; a se comunicar, possibilitando ser mais ativa de
direitos em uma sociedade.
Para tanto, é preciso um envolvimento em tudo,
a criança precisa participar, opinar e refletir sobre a
escrita para construir o significado, por exemplo, na
escolha de um livro para leitura, na confecção de
Vanessa Cristina Wirthmann

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1068

recados para escrita de um mural, ao mesmo tempo
que reflete sobre que letra precisa para escrever,
quantas letras e em qual ordem elas devem estar.
Com os estudos de Ferreiro e Teberosky (2007)
sobre a psicogênese da escrita, a forma de entender
como a criança aprende a ler e escrever foi revista,
entendendo-se que não se baseia apenas na relação
do valor sonoro e escrita (fonema-grafema). Ainda para
elas, passou-se a dar valor à elaboração de hipóteses
que a criança apresentava ao procurar escrever uma
palavra. Tais estudos evidenciaram que cada criança
aprende do seu jeito, no seu ritmo, com liberdade em
sua compreensão, devendo sua hipótese ser
respeitada.
Para Telma Weisz (1999), a forma como ler e
escrever era concebida nos métodos tradicionais,
transformava a criança em leitor não-leitor e escritor
não escritor, pois se entendia que a escrita era um
código, que para ler bastava apenas decodificar e, para
escrever, codificar, sem que houvesse um significado
real para ela, assim, não produzia bons escritores e
leitores, ativos de práticas sociais de leitura e escrita.
Com os estudos da Psicogênese da Língua
Escrita, a forma de alfabetizar foi revista, passando a
se considerar as hipóteses infantis sobre a escrita.
Ainda, passou a não fazer mais sentido usar textos
artificiais como os empregados nos métodos
tradicionais até então. Com estes estudos começa-se a
discutir a necessidade de se trabalhar com textos reais
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para alfabetizar a criança e não frases soltas sem
sentido, apenas para reconhecimento de escrita e
sons, como nos métodos tradicionais.
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Para os métodos tradicionais há distinção entre
os termos: alfabetização e letramento. A criança
“aprendia”, mas esse aprender se pautava em cópias
de letras, símbolos, consequentemente sons
atribuídos, não havia importância na compreensão da
língua como papel social.
As crianças quando estavam sujeitas a copiar e
reconhecer as famílias alfabéticas, expostas a textos
falsos, não utilizados no cotidiano, sendo privadas de
avançar em seu nível de letramento, enquanto
aprendiam somente a relação entre sons e símbolos.
Logo, para os métodos tradicionais, alfabetização e
letramento ocorrem em momentos distintos.
Já para estudiosos como Ferreiro (2001), Weisz
(1999), Soares (2003) letrar e alfabetizar são processos
diferentes, mas que devem andar juntos, o que
diferencia dos métodos tradicionais. Assim, é possível
por meio de textos do cotidiano ajudar a criança a
descobrir o que a escrita representa e como se faz isto.
Desta forma, a pessoa pode ser alfabetizada e não
utilizar a escrita em práticas do cotidiano, ou seja, ela
não costuma usar a escrita para escrever e-mail,
bilhete, escrever um texto, ler um livro etc. Por outro
lado, por exemplo, pode-se citar o caso de uma mulher
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com cerca de 60 anos, que utiliza a escrita em uma
prática contextualizada ao escrever uma receita de
bolo, ainda que com erros ortográficos, embora ela ou
outro leitor entenda o que está escrito.
Observa-se, assim, que o termo letramento é
definido como participação em inúmeras e variadas
práticas sociais de leitura e escrita, seja ele
alfabetizado ou não, como se pode observar, também,
nos exemplos a seguir: o indivíduo ao fazer uso das
redes sociais, bem como, ao utilizar transporte coletivo,
sem que necessite de ajuda de terceiros para leitura ou
ao se deleitar em suas leituras preferidas mesmo sem
saber ler, ao ouvir a leitura realizada por outra pessoa,
etc.
No entanto, é preciso ter claro que a participação
e práticas sociais de leitura e escrita, não deve ocorrer
separadamente de alfabetização. Telma Weisz (1999),
chama atenção para o fato de que o termo letramento
foi apropriado de forma inadequada, pois alfabetização
e letramento ambos andam juntos, visto que não se
pode separar a aprendizagem de escrita como técnica
independente de prática sociais.
Por isto, que para aprender a ler e escrever é
importante que a criança trabalhe com textos reais, que
façam parte do cotidiano dela, como por exemplo, um
bilhete em agenda, a rotina diária da escola etc. Assim,
o aluno tem a possibilidade de aprender a fazer a
relação letra-som, ao mesmo tempo que aprende qual
é o gênero textual trabalhado, por exemplo, o que é
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uma carta, uma receita, uma notícia e as características
destes diferentes tipos de texto. Um professor pode
trabalhar uma notícia de jornal, chamando atenção aos
elementos textuais verbais ou não verbais do texto,
pedindo até mesmo para identificar as letras que
iniciam as palavras, entre outras. Podemos dizer que
neste momento, o professor busca alfabetizar e letrar
ao mesmo tempo, seus alunos em processo de
apropriação da escrita.
A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA
Com os métodos tradicionais, muitos alunos não
estabeleciam nem sequer a relação letra-som; outros
aprendiam a codificar/decodificar, mas não usavam
habitualmente a leitura e a escrita no seu dia a dia;
apresentavam dificuldade para compreender um texto
e se expressar por escrito. Em meados de 1979 os
estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky,
revolucionam alguns conceitos já existentes sobre
alfabetização e contestam os fracassos escolares
existentes nos processos de alfabetização até aquele
momento.
De acordo Ferreiro e Teberosky (2007), é
fundamental entender quais são os processos para a
criança se apropriar da língua escrita, como ela
entende a língua diante das práticas sociais e qual o
sentido para ela. Assim, esses estudos trouxeram
questionamentos sobre a forma de ensinar.
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Para Leite e Morais (2012), até os anos 80, não
havia questionamentos sobre os processos de
alfabetização no Brasil e não se descobria qual a
origem do fracasso escolar. A partir destes estudos,
passou-se a entender que quando uma criança adentra
ao universo escolar, deve-se levar em consideração a
ideia que a criança tem sobre o que é ler e escrever ao
chegar à escola. Para isto, a escola tem que fazer com
que a criança seja estimulada a escrever do jeito que
sabe. Não adianta a escola, somente exigir da criança
que faça várias grafias sem entendimento, para
associar os signos da escrita com a fala.
De acordo com Ferreiro e Teberosky (2007) e
Ferreiro (2002), a criança aprende vivenciar o mundo
da escrita na infância, antes mesmo da escola, pois ela
é sujeito em busca de conhecimento, que reflete sobre
o que ocorre à sua volta, por isso é importante também
inserir a criança desde cedo em práticas de leitura e
escrita (letramento), mesmo que ainda não saiba ler e
escrever convencionalmente. Ao participar de
momentos de leitura e escrita, ainda que realizada por
outras pessoas, ela pode começar a pensar o que
significa escrever e como se faz isto.
É, então, fundamental inserir a criança em
constante movimento alfabetizador envolvendo a
leitura, a escrita e a reflexão sobre o sistema de escrita
alfabética, ao invés de propor algo que implique apenas
cópia, a fim de memorização.

Vanessa Cristina Wirthmann

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1073

As crianças podem seguir como modelo os pais,
professores ao ler uma história, um jornal, um bilhete
etc., entretanto, apenas isto não basta. É preciso,
também, identificar a hipótese que esta criança tem da
escrita, para ajudá-la a avançar, como Leite e Morais
(2012) criaram uma lista de propriedades de sistema de
escrita alfabética em que a criança precisa reconstruir
em sua mente requerendo do professor o
desenvolvimento de tarefas desafiadoras a seus
alunos.
O aprendiz precisa reconstruir para si as
propriedades do SEA (sistema de escrita alfabética) se
tornar alfabetizado (MORAIS, 2012, p. 12), como:
1.
escreve-se com letras, que não
podem ser inventadas, que têm um
repertório finito e que são diferentes de
números e de outros símbolos;
2.
as letras têm formatos fixos e
pequenas
variações
produzem
mudanças na identidade delas (p, q, b,
d), embora uma letra assuma formatos
variados (P, p, P, p);
3.
a ordem das letras no interior da
palavra não pode ser mudada;
4.
uma letra pode se repetir no
interior de uma palavra e em diferentes
palavras, ao mesmo tempo em que
distintas palavras compartilham as
mesmas letras;
5.
nem todas as letras podem
ocupar certas posições no interior das
Vanessa Cristina Wirthmann

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1074

palavras e nem todas as letras podem vir
juntas de quaisquer outras;
6.
as letras notam ou substituem a
pauta sonora das palavras que
pronunciamos e nunca levam em conta
as características físicas ou funcionais
dos referentes que substituem;
7.
as letras notam segmentos
sonoros menores que as sílabas orais
que pronunciamos;
8.
as letras têm valores sonoros
fixos, apesar de muitas terem mais de
um valor sonoro e certos sons poderem
ser notados com mais de uma letra;
9.
além de letras, na escrita de
palavras, usam-se, também, algumas
marcas (acentos) que podem modificar a
tonicidade ou o som das letras ou
sílabas onde aparecem;
10. as sílabas podem variar quanto às
combinações entre consoantes e vogais
(CV, CCV,CVV, CVC, V, VC, VCC,
CCVCC...),
mas
a
estrutura
predominante no português é a sílaba
CV (consoante – vogal), e todas as
sílabas do português contêm, ao menos,
uma vogal.

Para Emília Ferreiro e Teberosky (2007), a
criança não deve copiar, como nas cartilhas dos
métodos tradicionais, ou escrever palavras que já
conhece de memória simplesmente, mas realizar uma
escrita espontânea, para que possa se identificar sua
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hipótese. Para elas, quando a criança escreve como
acredita ser, ela quer nos dizer algo que não pode ser
ignorado, fazendo parte deste processo de
alfabetização. No estudo de Ferreiro e Teberosky
(2007), as crianças foram encorajadas a escrever do
jeito que sabiam e algumas se negaram a escrever. As
que escreveram, perceberam a necessidade de fazer
diferenciações de aspetos construtivos dessa evolução
escrita, que são representadas em cinco fases.
HIPÓTESE PRÉ-SILÁBICA
Nesta hipótese, a criança ainda não entende o
que é a escrita e registra traços como rabiscos,
bolinhas e garatujas. Em um segundo momento desta
fase, de acordo com Leite e Moraes (2012) quando a
criança passa a observar mais a escrita, ela pode
apresentar o que alguns estudiosos chamaram de
realismo nominal, que a leva a pensar que coisas
grandes (casa, carro) seriam escritas com muitas
letras, ao passo que coisas pequenas (formiguinha, por
exemplo) seriam escritas com poucas letras. A criança
utiliza de estratégias como essa para mensurar o
tamanho da palavra, exemplo: “A palavra elefante, por
muitas vezes escrita de forma aumentada, exaltando o
animal” (LEITE E MORAIS 2012, p. 12).
HIPÓTESE SILÁBICA
Na hipótese silábica, ocorre uma revolução, um
avanço, pois a criança inicia a tentativa de estabelecer
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relações da grafia com a sonoridade, atribuindo a cada
letra ou marca escrita o registro de uma sílaba falada.
Em um momento inicial, a criança não planeja, o
que vai colocar para cada palavra, mas demonstra que
está começando a compreender que a escrita nota a
pauta sonora das palavras, ao achar que as letras
substituem as sílabas que pronuncia. Assim, pode-se
observar que a criança se preocupa em registrar uma
letra para cada sílaba (aspecto quantitativo). Em muitos
casos a letra utilizada pela criança para representar a
sílaba, não corresponde às letras da sílaba
pronunciada, caracterizando o que se denomina
silábico sem valor sonoro convencional.
Quando passa a escrever uma letra para cada
sílaba, mas agora usando letras correspondentes ao
que foi falado, fala-se que o aluno está silábico com
valor sonoro convencional.
HIPÓTESE SILÁBICO-ALFABÉTICA
Na hipótese silábica-alfabética, a criança agrega
mais letras à escrita, os sons são representados por
mais de uma letra. É um momento de transição em que
alguns segmentos são revistos, outros não. De acordo
com Leite e Morais (2012, p.14), certas letras (como B,
C, D, G, K, P, Q, T, V, Z) cujos nomes correspondem a
sílabas CV (consoante – vogal), tendem a aparecer
substituindo sílabas inteiras na escrita de crianças que
se encontram nessa etapa. Assim, encontramos
BLEZA para beleza ou LAPZRA para lapiseira. É a fase
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conhecida, pelos professores, como “come letras”, mas
na verdade, com essa hipótese de escrita, a criança já
reconhece mais as letras e as acrescenta. Há uma
compreensão melhor do que a criança quis escrever.
HIPÓTESE ALFABÉTICA
De acordo com Teberosky e Ferreiro (2007)
nesta fase a criança já superou e venceu todos os
desafios e obstáculos da escrita, já consegue ter a
legibilidade do que está escrito. A presença dos erros
ortográficos é normal. A criança não deixa de escrever
com medo de ser corrigida. Consegue entender qual é
a função da língua escrita, havendo distinção entre
letras, números, sinais de pontuação etc. Nessa fase, a
criança consegue entender qual a função do ler e
escrever, o que a escrita representa na sua vida: ato de
comunicação e interação social. Observe:
Muitas discussões sobre a prática alfabetizadora
têm sido centradas na polêmica sobre os métodos
utilizados, sem analisar as concepções da criança
sobre o sistema de escrita. No entanto, com a
psicogênese da escrita, revelou-se que é fundamental
identificar como a criança pensa, qual sua hipótese a
respeito da escrita para que se possa ajudá-la a
avançar.
O
PAPEL
DO
ALUNO/PROFESSOR
NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO E AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
QUE
FAVORECEM
A
APROPRIAÇÃO DA ESCRITA PELOS ALUNOS
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De acordo com Ferreiro (2001), Weisz (1999) e
Leal (2007), o professor ao identificar a hipótese de
escrita infantil tem condições de planejar atividades,
propor desafios condizentes à forma de pensar da
criança; formar pares produtivos e mediar. Para mediar
pode utilizar diferentes materiais, para oferecer
oportunidades; possibilidades de reflexão sobre a
escrita, mas sempre respeitando a fase de
desenvolvimento, procurando trabalhar contexto do
cotidiano das crianças.
Conforme Emília Ferreiro e Ana Teberosky
(2007), como já visto, alfabetizar e letrar são processos
diferentes, que se complementam. Para alfabetizar
letrando e letrar alfabetizando, de acordo com Leal
(2007) é preciso que o professor considere que as
crianças chegam às escolas tendo um conhecimento
prévio de escrita, por isto, por meio da sondagem de
leitura e escrita, o professor pode ter conhecimento do
quanto a criança sabe antes de entrar na escola.
Igualmente importante é que o professor
trabalhe com a língua como objeto social, ajudando a
criança a descobrir a importância da leitura e escrita no
dia a dia. Para isto é interessante fazer uma roda com
diversos suportes textuais como jornal, caixas de
sabão, sacolas plásticas, embalagens, livros de
receitas, de literatura, bilhetes, murais, agendas e
outros materiais, para que possam identificar a escrita
por meio dos diferentes gêneros textuais
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É
fundamental que o professor leia
diariamente para seus alunos. Possibilite o acesso à
leitura em voz alta; explorações ativas de objetos
materiais de leitura (livro, jornal, bilhete) e participações
em atos sociais de leitura para que aprendam a se
comunicar, se inteirar e perceber como a escrita e
leitura são práticas pertencentes a uma sociedade.
Deve-se, também, incentivar a ler, mesmo sem
saber ler, por exemplo, ao trabalhar com escritas
conhecidas de memória pela criança, como nomes de
colegas, rótulos, placas, entre outros.
Entende-se leitura como um processo de
atribuição de sentido, ficando claro esta possibilidade
de desenvolvimento de capacidade leitora antes
mesmo da alfabetização formal.
Pode-se criar atividades diferenciadas que
despertem o interesse pela leitura e escrita. O uso de
jogos, advinhas, músicas, brincadeiras de roda,
parlendas auxiliam muito nesse processo de escrita, ao
poder relacionar músicas que a criança conhece de
memória, por exemplo, com sua letra escrita pelo
professor.
Para Leal (2007) cabe ao professor oferecer
formas diferenciadas para que seja incentivada a ler,
escrever gêneros textuais diversificados e refletir sobre
o sistema alfabético, desempenhando sempre um
papel ativo, neste processo.
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As crianças devem ser incentivadas a escrever
o tempo todo, em todas as etapas da escrita, mesmo
que ainda não saibam o sistema de escrita por
completo e a pedir ajuda ao colega, ao professor
sempre que necessário, de modo a confrontar com o
que pensa e não falar qual letra ou sílaba que falta.
A criança precisa escrever sem se preocupar
com os possíveis erros, que serão reajustados com o
auxílio do professor, que indicará o que corrigir, mas o
foco deve ser a mensagem que a criança quis passar.
Caso o professor não entenda, é importante pedir para
que a criança leia e o professor “traduza” o que ela quis
dizer.
Quando uma criança não consegue ser clara na
mensagem que quis transmitir, o professor deve
orientá-la, ajudá-la a desenvolver capacidades de
coerência e coesão na criança, de acordo com seu
nível, ritmo, que é possível trabalhar em todas as
etapas de escrita com a criança.
Trabalhar com assuntos que estão ao seu redor,
além de tornar mais real, de interesse, as crianças
apresentam mais conforto, retêm melhor as
informações compartilhadas, possuem mais repertório.
Produzir em momentos alternados, em grupo,
coletivamente, individualmente é uma boa estratégia. A
produção de textos não pode ser isolada, deve ser
aproveitado o assunto, com aproveitamento de uma
prática social, por exemplo, uma roda de leitura com
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comentários da história, pode ser realizada um reconto
com paragrafação e assim por diante.
No trabalho de produção de texto, o professor
pode trabalhar a correção individualmente e/ou
coletivamente, dependendo da situação, desde que
não exponha a criança. Uma técnica para alfabéticos é
a reescrita, por exemplo. Já para crianças com
hipóteses anteriores, a reescrita também pode ser feita,
mas de forma coletiva. Sempre com a ideia de mostrar
que há a comunicação, que outro leitor consiga
entender e não esquecendo de que o que vale é o
processo da escrita como resultado.
Segundo Leal (2007), podem ser usadas para
produção de textos e, por consequência, para leitura
também, de modo a articular alfabetização e
letramento, atividades como escrever bilhetes,
convites, cartas, lista de personagens conhecidos das
crianças. Todas estas atividades estão relacionadas as
práticas sociais de leitura e escrita e, devem contar com
a intervenção docente por meio de perguntas,
comparações das escritas, por exemplo, para ajudar a
criança a se apropriar do sistema de escrita alfabética
(SEA). Logo, alfabetiza e letra ao mesmo tempo, ao
terem que pensar nas características do texto a ser
feito e, ao mesmo tempo, em qual letra deve usar para
escrever, quantas letras e em qual ordem.
É
possível, ainda, fazer uma lista dos
materiais que devem trazer para a próxima aula; das
brincadeiras preferidas da turma; dos animais de
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estimação que os alunos possuem; escrever um texto
recontando o vídeo assistido ou história ouvida para
alguém; montar um álbum de animais, com seu nome,
classificação, tamanho e demais informações; fazer um
convite para uma apresentação na escola, colocar o
nome da mãe e do pai neste convite; escrever o nome
de alguns amigos para um sorteio, entre outras
atividades.
São muitas atividades que podem ser feitas com
objetivo de alcançar a produção escrita e leitura. Por
meio destas atividades de produção de texto o
professor pode avaliar a hipótese de escrita,
criatividade, sequência lógica, ortografia, o domínio do
SEA, entre outros.
Todas estas práticas e outras mais, para auxiliar
a criança a se apropriar da cultura escrita, precisam ser
organizadas na prática pedagógica. Esta organização,
segundo Leal (2007, p.78), “pode ocorrer por atividades
sequenciais, permanentes, esporádicas, projetos e
jogos sempre por meio de um planejamento”.
Para Leal (2007) entende-se por atividades
sequenciais, atividades que exigem uma sequência de
partes de uma aula, ou de várias aulas que o professor
pode planejar. Por exemplo: uma leitura de histórias em
quadrinhos; em outro momento a elaboração de cenas,
com frases ou mensagens que relatem a leitura, junto
ao professor em escrita coletiva; identificação da letra
inicial dos nomes das personagens para pré-silábicos
ou da sílaba inicial para silábicos, com e sem valor
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sonoro convencional, enquanto os silábico-alfabético e
alfabéticos procuram em duplas escrever os nomes;
seguido da criação e releitura da história lida,
adaptando para outro gênero textual, como uma
notícia. Todas estas atividades estão relacionadas à
leitura inicial dos quadrinhos e decorrem dela.
Atividades
permanentes
são
atividades
propostas pelo professor a fim de criar uma rotina, já
esperada pelo aluno, por exemplo uma leitura após a
rotina diária; análise dos nomes contidos no crachá,
para identificação da letra inicial, final, quantidade de
letras e sílabas contidas nos nomes dos alunos da
turma, bem como para saber quem faltou.
Já as atividades esporádicas já são atividades
sem continuação, apenas com um objetivo específico,
exemplo, fazer uma lista com os nomes de
personagens de histórias lidas, para analisar sua
ordem alfabética, escrever um bilhete coletivo para
convidar a família para a festa junina.
Ainda segundo Leal (2007), os projetos são
atividades pedagógicas que levam um aluno a elaborar
ações para solucionar um problema e chegar em um
produto. No exemplo dado pela autora os alunos
tinham que descobrir o que havia mudado na vida dos
índios nos últimos 500 anos. Para isto, os alunos
tiveram que pesquisar sobre vida dos índios, debater
sobre o que encontraram, produzir textos, sempre com
a mediação da professora e, como produto, uma
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construção de um livro, após coleta de informações
bibliográficas feita pelos alunos.
Por fim, os jogos são atividades que fazem parte
do cotidiano do aluno e que quando bem estabelecido
o objetivo, o aluno negocia regras, propósitos, refletem
sobre o sistema de escrita alfabética (SEA), ao
analisarem qual letra devem usar, quantas, em qual
ordem, entre outros. Um exemplo que pode ser usado
é o dominó com figuras, cujas palavras iniciam com a
sílaba ou letra relacionada à figura, exigindo do aluno a
reflexão sobre o SEA.
Independente da organização adotada, o
professor sempre precisa planejar o que será feito, bem
como, as intervenções que fará para que possa ajudar
a criança a se apropriar da escrita.
PRÁTICAS
EFETIVAS
PEDAGÓGICAS
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

DE

As práticas de alfabetização das professoras
observadas abaixo são apenas elucidações de como
podem ser as práticas efetivas de alfabetização e
letramento, porém não devem ser utilizadas como
receitas prontas. Estas práticas são utilizadas como
leituras deleite, uso de jogos, escrita de bilhetes,
chamadinha, como se poderá observar a seguir ou na
escrita de bilhetes de lição de casa, por exemplo,
buscavam ajudar os alunos a refletir sobre a
importância do bilhete e mensagem a ser transmitida.
Ambas as professoras e alunos, escreviam juntos os
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recados, independentemente das hipóteses de escrita,
pois era uma escrita coletiva e todos se ajudavam na
construção das palavras. Para isto, as professoras
faziam perguntas ao coletivo e formulavam as frases na
lousa, de acordo com o que os alunos diziam que seria
informado aos responsáveis, escrevendo as datas e
outras informações necessárias, produzindo o texto;
promovendo o comportamento escritor. Assim,
aprendiam a importância da escrita, à medida que
desempenhavam um papel ativo.
As atividades esporádicas, permanentes,
projetos ou jogos propostos pelas professoras A e B,
observadas nos estágios, sempre ocorriam com
mediação delas, por exemplo: a chamadinha era uma
atividade permanente em que os alunos achavam,
diariamente, seus próprios nomes. As professoras
diziam os nomes e os alunos iam ao encontro dos
nomes pendurados. Os alunos consultavam o alfabeto
fixado na mesa, iam até o alfabeto pendurado em
formato de varal, para colocar os nomes em ordem
alfabética, com mediação da professora.
A todo momento, nestas atividades, as
professoras construíam o conhecimento coletivamente
e a participação dos alunos priorizando todos os eixos
de leitura e escrita (SEA – Sistema de escrita
alfabética, oralidade, produção textual e leitura), ao
mesmo tempo em que as hipóteses de escrita de cada
aluno eram verificadas por sondagens que realizavam.
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As
sondagens
eram
realizadas
pelas
professoras e utilizadas para agrupamento produtivo,
dividindo as crianças pelas hipóteses de escrita,
considerando os níveis e reconhecimento do SEA para
produção de atividades e leitura de acordo com cada
grupo, respeitando o ritmo de cada criança.
A professora A, por exemplo, ao fazer com eles
a escrita do cabeçalho, perguntava sobre o nome da
escola em que estudavam e o significado das siglas
utilizadas (EMEF). Na rotina do dia, para notificá-los
sobre o que aprenderiam no dia, questionava sobre o
que iriam aprender; quais as disciplinas que teriam;
quais os professores que veriam naquele dia,
aprendendo palavras novas e que se tornariam
rotineiras. Assim, fazia perguntas sobre como iniciava
a palavra Ciências, por exemplo. Na sequência,
questionava se sala de leitura também se iniciava com
a mesma letra que acabava ciências, procurando
chamar a atenção das crianças para o fato de que as
sílabas ou letras se relacionam com o som e fazem
parte da nossa escrita.
Na lousa havia a reprodução do alfabeto, para
identificar som e letra, ao solicitar comparações com
outras palavras escritas, exemplo: Hoje teremos
Informática, começa com qual letra? Tem alguém na
sala que começa com a letra I? (apontando para o
alfabeto). SALA DE LEITURA, apontando para a rotina
escrita na lousa, começa com que letra? Esta letra
também é o início do nome de alguém da sala. Quem
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será? Assim, as crianças podiam aprender que a
escrita tem relação com a fala e a associar a escrita e
leitura de forma contextualizada.
A leitura deleite também acontecia, como um
processo permanente, incentivando-os a se divertir e
refletir sobre diversos temas como, por exemplo, ao ler
uma história que falava sobre a cor da pele de uma
criança, e discutir com a sala a etnia; o preconceito.
Nestas leituras, a professora, também, aproveitava
refletir sobre o SEA. Para isto, questionava os alunos
sobre o título e palavras relacionadas, com perguntas
sobre qual sílaba que se inicia, qual sílaba que finaliza,
sempre relacionando às palavras diversas, fazendo o
aluno refletir.
Atividades esporádicas, também, eram feitas
como por exemplo: folhas impressas com desenhos em
que as crianças tinham que pensar como era feita a
escrita. Os jogos educativos como dominó com parte
da palavra (de um lado havia uma figura e do outro uma
palavra escrita pela metade) em que as crianças,
conforme encaixavam as figuras com as palavras,
tinham que dar continuidade escrevendo o que faltava
(letra, sílaba), completando a palavra e escrevê-la,
posteriormente, ao lado no caderno.
No caso das crianças pré-silábicas, havia ainda
a mediação das estagiárias. As professoras sempre
visitavam os grupos, montados de acordo com as
hipóteses de escrita, identificadas na sondagem. Desta
forma, auxiliava, quando necessário, por meio de
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perguntas, comparações com outras palavras, como: a
palavra X se inicia com qual letra? É diferente ou
parecida desta que está aí? Entre outras perguntas,
sempre levando o aluno à reflexão.
Letras soltas ou alfabeto móvel eram utilizadas
para construção do nome ou palavras. Sílabas com
desenhos para a construção de palavras, que variavam
conforme a hipótese do aluno para que houvesse
identificação das letras, onde eram usadas, sempre
mediadas pelas professoras com questões: Onde uso
a sílaba x? Essa figura é um Leão, está faltando o
início, vamos procurar quais letras e formar a sílaba
para completar. Assim, trabalhava-se letramento e
alfabetização juntos, ao utilizar práticas sociais
relacionadas à vida das crianças para que os alunos
refletissem sobre o SEA, conforme Morais,
Albuquerque e Leal (2005) e Leal (2007).
As atividades sequenciais, também puderam ser
observadas, como por exemplo, após a leitura
discutiam e comentavam o texto; depois eram feitas
releituras com desenho e, a partir daí, era feita uma
nova história com construção coletiva, na lousa,
novamente, articulando leitura, produção de texto e
SEA. Os alunos contavam a história e a professora na
lousa escrevia trabalhando paragrafação, coesão e
coerência, fazia a leitura com eles para saber se
precisava mudar algo e de forma que todos pudessem
participar.
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O trabalho, planejado, com atividades
permanentes, sequenciadas, esporádicas, jogos,
relatadas por exemplo, vão ao encontro do que a autora
Leal (2005) propõe ao trabalhar as práticas
pedagógicas dentro de sala de aula.
A professora B, também, trabalhava a
alfabetização e o letramento simultaneamente, fazendo
uso do SEA, a oralidade, produção de texto. Além de
atividades comuns já descritas, ela trabalhou, por
exemplo, a maleta da leitura. A cada semana um aluno
levava esta maleta para casa, que continha um livro e
um caderno. Cada aluno fazia a leitura com os pais e
colocava seu parecer diante de cada história, aqueles
que não sabiam ler os pais faziam a leitura e colocavam
seu relato, ajudando cada criança, independentemente
da hipótese de escrita, a entender que a leitura é
importante, que faz parte da vida social e que a escrita
representa nossa oralidade. Nesse momento a
professora ressaltava a importância de trabalhar a
escrita e leitura juntas, mostrando a importância dessas
práticas sociais.
Esta professora trabalhava, ainda, com jogos
que vinham na apostila dos alunos. Sempre
esclarecendo o objetivo de cada jogo. De acordo com
seu trabalho a escrita é um sistema de representação,
promovendo alunos ativos. No momento da leitura,
incentivava a todo momento - mesmo aqueles que
ainda não sabiam ler - por meio das imagens, para que
criasse sua leitura. Sempre verificando em qual
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hipótese cada aluno se encontrava, tentava encontrar
palavras que conhecessem, discutindo início e final das
palavras, associando e comparando as letras e ou
sílabas.
Na escola foi desenvolvido um projeto de leitura,
em que letramento e alfabetização eram trabalhados
juntos: os livros eram espalhados por toda a escola,
para a realização de leitura todos os dias, inclusive no
pátio na hora do intervalo. Os livros ficavam disponíveis
pelos corredores; os alunos escolhiam suas próprias
leituras, seja por meio de imagens e ou outros recursos
não verbais, incentivando as crianças a ler. Em
momentos oportunos, eram ofertados aos alunos uma
roda de conversa, mediada pelas professoras com
questionamentos sobre as histórias, com perguntas
para saber se gostaram, o que haviam entendido
dentro da sala de aula; independente de saberem ler
convencionalmente, despertando ainda mais o
interesse deles para compartilharem as leituras
realizadas por eles em diversos espaços escolares.
Trabalhava-se, mais uma vez, letramento e
alfabetização juntos, pois discutiam o SEA, por meio de
palavras ou frases que expressavam ou tinham
significado para elas, associando ao que conheciam,
além de ser uma prática social. Neste momento, as
professoras conversavam sobre os títulos, nomes das
personagens, faziam perguntas sobre o que já haviam
lido, sempre questionando as letras e ou sílabas
utilizadas ou se utilizariam em outras palavras.
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Todas as atividades propostas e citadas nesse
estudo, observadas nos estágios, estão em
consonância com Leite e Morais (2012), Leal (2007),
que por meio das práticas da escrita e da oralidade,
demonstraram cuidados como auxílio individual ou em
grupos, sempre atentas e mediando as dificuldades e
aos avanços nas hipóteses de escrita das crianças a
fim de promover a compreensão e uso da língua, como
mostrado em estudos por Ferreiro e Teberosky (2007).
De acordo com Weisz (1999) e Leal (2007) os
professores ao propor escrita e leitura com os alunos,
abriam espaço para uma prática ativa deles, como nas
atividades mencionadas, envolvendo-os a todo
momento, com negociações da escrita e a construção
de sentidos.
Os professores agiam como mediadoras no
processo de escrita e leitura, pois a todo momento
faziam perguntas aos alunos, comparando a escrita
com a oralidade, colocando os alunos para produzirem
e entender o SEA, leitura e se manifestarem pela
oralidade.
Assim, observou-se que a escrita foi entendida,
nestas atividades, pelas professoras deste estudo,
como sistema de representação da língua. Nestas
práticas pedagógicas faziam com que os alunos
participassem ativamente das aulas ao terem que
refletir sobre o SEA, leitura, produção de texto
articulados às práticas sociais, demonstrando a
importância da escrita; contextualizando sempre,
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despertando a interação e a colaboração de todos,
incentivando até os que tinham dificuldade, por meio
das intervenções que realizavam, sendo para eles
práticas significativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ser professor atualmente é bem difícil. Os
desafios que existem nas escolas são diversos e, entre
eles, chama a atenção o processo de alfabetização, um
dos mais importantes na vida do ser humano, que se
realiza formalmente na escola, na heterogeneidade e
pluralidade da sala de aula, mas que se inicia muito
antes e fora dela, não podendo o conhecimento prévio
que os alunos trazem ser despercebido.
As concepções de escrita mudaram muito a
partir do momento que os estudos da psicogênese da
escrita foram revelados. O professor alfabetizador
precisa auxiliar a criança no Ensino Fundamental I a se
apropriar da língua escrita e deve exercer um papel de
mediador. Conceitos de leitura e escrita foram revistos,
a leitura deixou de ser vista como decodificação e
passou a ser entendida como interpretação; a escrita
passou a ser concebida como sistema de
representação, o que acarretou mudança no processo
de ensino-aprendizagem.
Passou-se a perceber a necessidade do
educador alfabetizar letrando e letrar alfabetizando, o
que requer que ele conheça o processo de
alfabetização; realize sondagens e reconheça as
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diferenças das hipóteses de escrita, para que possa
propor: atividades relacionadas com práticas sociais de
leitura e escrita; realizar intervenções para que a
criança avance em sua hipótese, de modo a propiciar
um ambiente alfabetizador, a fim de promover o
desenvolvimento cognitivo da criança com qualidade,
respeitando seu ritmo.
Reconheceu-se a necessidade de se trabalhar
com as diferentes hipóteses de escrita dos alunos,
simultaneamente, bem como organizar práticas
pedagógicas contextualizadas que articulem os eixos
sistema de escrita alfabética (SEA), leitura, escrita e
linguagem oral, como previstos em documentos oficiais
da educação.
Ao se observar as práticas das professoras
alfabetizadoras nas atividades descritas, observou-se
que buscavam demonstrar à criança a importância da
leitura e escrita na vida, considerando as hipóteses de
escrita de cada uma e propondo atividades articuladas
de SEA, oralidade, produção de texto e leitura, em que
desempenhavam um papel mediador na construção do
conhecimento de seus alunos. Com isto, faziam com
que os alunos, nestas atividades, participassem
ativamente das aulas ao terem que refletir sobre a
escrita e seu uso no cotidiano, despertando a interação
e a colaboração de todos, desenvolvendo, assim, um
trabalho pedagógico significativo de alfabetização e
letramento para seus alunos.
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O PRECONCEITO LINGUÍSTICO
Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva

PRONOMINAIS
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias deixa os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.
Oswald de Andrade. Poesias reunidas
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Existe uma regra de ouro da Linguística que
diz: "só existe língua se houver seres humanos que a
falem ", e Aristóteles nos ensina que "o ser humano é
um animal político ".
Sendo assim, tratar de língua é tratar de um
tema político.
Segundo Marcos Bagno, o preconceito
linguístico está ligado, em boa medida, à confusão
que foi criada, no curso da história, entre língua e
gramática normativa.
Nossa tarefa, como educadores e estudiosos
dos fenômenos linguísticos é desfazer essa confusão.

A gramática não é a língua

De que modo poderemos romper com o círculo
vicioso do preconceito linguístico?
Não é difícil perceber que a norma culta -por
diversas razões de ordem política, econômica, social,
cultural- é algo como a alimentação, saúde,
educação, habitação, transporte acesso às novas
tecnologias entre outros, uma regalia apenas para
alguns.
Há hoje no Brasil, segundo o IBGE, entre 18 a
20 milhões de analfabetos que nunca frequentaram a
escola.
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Há também os analfabetos funcionais que
frequentaram a escola por um período insuficiente
para desenvolver plenamente as habilidades de
leitura e redação, e somam 45 milhões de brasileiros
semianalfabetos.
A norma culta, como sabemos, está
tradicionalmente muito vinculada à norma literária. À
língua escrita. Com tantos analfabetos, lamentar a
"decadência" ou a "corrupção" da norma culta no
Brasil é, no mínimo uma atitude cínica.
Por razões históricas e culturais, a maioria das
pessoas plenamente alfabetizadas não cultivam nem
desenvolvem suas habilidades linguísticas no nível da
norma culta. ler e, sobretudo, escrever não fazem
parte da cultura das nossas classes sociais
alfabetizadas. Isso se prende aos velhos preconceitos
de que "brasileiro não sabe português" e de que
"português é difícil", veiculados pelas práticas
tradicionais de ensino.
Esse ensino tradicional, em vez de incentivar o
uso das habilidades linguísticas do indivíduo,
deixando-o expressar-se livremente para somente
depois corrigir sua fala ou escrita, age exatamente ao
contrário: interrompe o fluxo natural da expressão e
da comunicação com atitude corretiva, cuja
consequência inevitável é a criação de um sentimento
de incapacidade e incompetência.
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O dilema relativo à norma culta se prende ao
fato de que esse termo é usado pela tradição
gramatical conservadora para designar uma
modalidade de língua que não corresponde à língua
efetivamente usada pelas pessoas cultas do Brasil
nos dias de hoje, mas sim a um ideal linguístico
inspirado no português de Portugal, nas opções
estilísticas dos grandes escritores do passado, nas
regras sintáticas que mais se aproximem dos
modelos da gramática latina, ou simplesmente no
gosto pessoal do gramático.

LÍNGUA FALADA: USO E NORMA

Analisar a língua, quer na modalidade escrita
quer falada, é sempre uma tarefa difícil. Em primeiro
lugar, porque não se pode, simplesmente, tomar o
enunciado e começar a fazer conjeturas sobre ele; em
segundo, porque esse enunciado resulta de um
complexo de fatores, de natureza diversa (cognitiva,
sócio
interacional,
linguística
etc.),
que
necessariamente tem de ser levado em conta na
análise para que não se façam afirmações
equivocadas sobre o falante ou seu texto.
Há várias possibilidades teóricas para explicar
o fenômeno linguístico da norma e, entre elas, as
perspectivas: linguística, pragmática e antropológica.
A primeira vem da teoria de Coseriu (1987), que
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acrescentou a noção de norma à dicotomia
saussuriana langue/parole, explicando que essa
norma linguística é " um sistema de realizações
obrigadas, de imposições sociais e culturais, e varia
segundo a comunidade ". A norma é aquilo que já se
realizou e, teoricamente, sempre se realizará no
grupo social; é a tradição à qual todos estão
submetidos e obedecem, sem sentir. A qualquer
tentativa de ruptura dessa tradição, há reação.
Outra possibilidade de se estudar a norma é
pela perspectiva pragmática da realização da língua.
Assim, segundo Rey (1972), há a norma do falar
objetivo chamada norma objetiva, segundo a qual
entendemos que cada grupo possui sua própria
norma. De acordo com esse autor, há outro tipo de
norma que é a norma prescritiva, cujo objeto é o de
impor um uso extraído da língua literárias de épocas
sempre anteriores à dos falantes contemporâneos.
Essa norma, por estar codificada e ser de maior
prestígio dentro da comunidade linguística, é a única
que se presta à realização dos objetivos políticopedagógicos da escola. Finalmente há a norma
subjetiva que é o ideal de língua a que todos os
falantes aspiram.
O grande problema é a falta de diferenciação
entre uso e norma, ambos tratados como um único
fenômeno.
Hjelmslev
(1943:85),
entretanto,
estabelece a distinção entre uso e norma, quando
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objetiva esclarecer as relações existentes entre
língua e fala, no sentido saussuriano.
Assim, o autor afirma que "a língua-esquema,
língua-norma e língua-uso não se comportam do
mesmo modo frente ao ato individual que é a fala". O
ponto de vista adotado por esse autor é o mesmo
defendido por Sechehaye, na obra Lês trois
linguistiques saussuriennes, segundo o qual a norma
é oriunda do uso e do ato e não ao contrário.
Para saber mais...
Em 1956, o francês Marcel Cohen publicou
Pour une sociologie du language - republicado em
1971, com o novo título de Matériaux Pour une
sociologie du language - em que advoga a
necessidade de um diálogo entre as ciências
humanas, afirmando que "os fenômenos linguísticos
se realizam no contexto variável dos acontecimentos
sociais".
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DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL À ECOPEDAGOGIA
Zélia Maria de Souza Santos

Para compreender melhor o movimento no
qual a ecopedagogia está implantada é preciso
recordar alguns momentos. Pela importância que
teve, devemos lembrar, por exemplo, da Conferência
das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (CNUMAD/UNCED) que foi
realizada na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), de 3 a
14 de junho de 1992. A única vez em que os países
haviam se reunido para discutir a sobrevivência do
planeta tinha sido em 1972, em Estocolmo (Suécia).
Fora a Conferência oficial patrocinada pela
ONU, também aconteceu paralelamente, o Fórum
Global de 92, ocasionado pelas entidades da
Sociedade Civil. O Fórum obteve mais de 10 mil
representantes
de
Organizações
NãoGovernamentais (ONGs) dos mais diversos
segmentos de todo o mundo. Ele se constituiu num
conjunto de eventos, englobando, entre outros, os
encontros de mulheres, crianças, jovens e índios.
Neste Fórum foi sancionado uma “Declaração
do Rio”, também chamada de “Carta da Terra”,
convocando a todos os presentes para que aderissem
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o seu espírito e os seus princípios, em nível individual
e através das ações concretas das ONGs signatárias.
As ONGs também pactuaram a inaugurar uma
campanha associada chamada “Nós somos a Terra”,
pela adoção da Carta.
A Carta da Terra é composta por uma
declaração de princípios globais para direcionar a
questão do meio ambiente e do desenvolvimento.
Incluindo os princípios básicos que deverão reger o
comportamento da economia e do meio ambiente, por
parte dos povos e nações, para garantir “nosso futuro
comum”. Pretendendo ter a mesma importância que
teve a “Declaração dos Direitos Humanos”, assinada
pelas Nações Unidas em 1948. Sua composição, são
de 27 princípios com o objetivo de estabelecer uma
nova e justa parceria global através da criação de
novos níveis de cooperação entre os Estados, setores
importantes da sociedade e o povo. Para se obter o
desenvolvimento sustentável e melhor qualidade de
vida para todos os povos, a Carta da Terra propõe
que os Estados reduzam e/ou eliminem padrões
insustentáveis de produção e consumo e passem a
promover políticas demográficas adequadas.
A Conferência das Nações Unidas, ficou
conhecida por “Cúpula da Terra”, pois foi a única que
obteve o maior encontro internacional de cúpula de
todos os tempos, contando com a participação de 175
países e 102 chefes de estado e de governo. Essa
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conferência ficou conhecida como ECO-92 ou,
simplesmente, RIO-92.
Entre os diversos temas abordados na RIO-92,
destacaram-se: arsenal nuclear, desarmamento,
guerra, desertificação, desmatamento, crianças,
poluição, chuva ácida, crescimento populacional,
povos indígenas, mulheres, fome, drogas, refugiados,
concentração da produção e da tecnologia, tortura,
desaparecidos, discriminação e racismo.
Cumprindo com o objetivo de propor um
modelo de desenvolvimento vinculado acima de tudo
com a preservação da vida no planeta, a UNCED
redigiu importantes documentos. O maior e mais
significativo deles foi a Agenda 21. Trata-se de um
volume composto de 40 capítulos com mais de 800
páginas, contendo o detalhamento do programa de
ação do meio ambiente e desenvolvimento. Nele
constam tratados em muitas áreas que afetam a
relação entre o meio ambiente e a economia, como:
atmosfera, energia, desertos, oceanos, água doce,
tecnologia, comércio internacional, pobreza e
população.
As 175 nações que participaram do evento,
aprovaram e assinaram a “Agenda 21”, pactuando-se
a respeitar os seus termos, pois ela representa a base
para a despoluição do planeta e a construção de um
modelo de desenvolvimento sustentável, isto é, que
não agrida o ambiente e não esgote os recursos
naturais disponíveis.
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Rio+5, outro Fórum de organizações
governamentais e não-governamentais, reunidos no
Rio de Janeiro em março 1997, avaliou os resultados
práticos obtidos com os tratados assinados em 1992.
Muitas das organizações e redes da Sociedade Civil
e econômica participaram deste evento com o
objetivo de conferir os progressos específicos
direcionados ao desenvolvimento sustentável e de
identificar práticas, valores, metodologias e novas
oportunidades para implementá-lo. Os participantes
chegaram a conclusão que os resultados obtidos com
a Agenda 21, cinco anos depois (1992), eram
relativamente pequenos e que seria necessário
passar para ações mais práticas, para além das
grandes proclamações de princípios. Foi aprovada
uma nova redação da “Carta da Terra”. Na avaliação
de Leonardo Boff (1993:2), “se a RIO-92 não trouxe
grandes encaminhamentos políticos objetivos, serviu
para despertar uma cultura ecológica, uma
preocupação universal com o destino comum do
planeta... Temos uma nova percepção da Terra como
imensa comunidade da qual somos parte e parcela,
membros responsáveis para que todos possam viver
em harmonia”.
As organizações não-governamentais são
cada vez mais reconhecidas como essenciais para o
projeto, execução e obtenção de bons resultados do
desenvolvimento
sustentável.
Promover
um
desenvolvimento durável necessita de novas
ferramentas para a análise e a resolução de
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problemas para os quais as ONGs vêm acumulando
experiência e reflexão. Elas se multiplicaram em todo
o mundo e mostraram sua força política e econômica
na RIO-92 e permanecem demonstrando grande
energia. Foram consideradas como "os olhos da
população" na Conferência da ONU e, depois, como
interlocutoras obrigatórias entre os governos dos
países pobres e as instituições financiadoras dos
países ricos.
Aproximadamente 25 mil pessoas estiveram
presentes diariamente para participar dos cerca de
350 eventos promovidos pelo Fórum Global 92.
Participaram, durante 15 dias, cerca de 3 mil
entidades, ambientalistas ou não, de diferentes
países, das mais variadas partes do planeta.
A educação ambiental foi um dos temas em
grande destaque deste evento, sendo abordada
especialmente na Jornada Internacional de
Educação Ambiental, organizada pelo ICAE
(Conselho Internacional de Educação de Adultos)
com apoio de organizações não-governamentais,
como o SUM (Serviço Universitário Mundial) e a ICEA
(Associação Internacional de Educação Comunitária).
O fruto mais importante desse evento foi o
lançamento, dia 7 de junho, do "Tratado de Educação
ambiental
para
sociedades
sustentáveis
e
responsabilidade global".
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Abaixo, alguns princípios básicos desse
importante documento (TRATADOS DAS ONGs,
s.d.:194-196):
•

•

•

•

•

•

A educação ambiental deve ter como base o
pensamento crítico e inovador, em qualquer
tempo ou lugar, em seus modos formais, não
formais
e
informais,
promovendo
a
transformação e a construção da sociedade.
A educação ambiental é individual e coletiva.
Tem o propósito de formar cidadãos com
consciência local e planetária, que respeitem a
autodeterminação dos povos e a soberania
das nações.
A educação ambiental deve envolver uma
perspectiva holística, enfocando a relação
entre o ser humano, a natureza e o universo de
forma interdisciplinar.
A educação ambiental deve estimular a
solidariedade, a igualdade e o respeito aos
direitos humanos, valendo-se de estratégias
democráticas e interação entre as culturas.
A educação ambiental deve integrar
conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e
ações. Deve converter cada oportunidade em
experiências educativas das sociedades
sustentáveis.
A educação ambiental deve ajudar a
desenvolver uma consciência ética sobre
todas as formas de vida com as quais
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compartilhamos este planeta, respeitar seus
ciclos vitais e impor limites à exploração
dessas formas de vida pelos seres humanos.
A educação ambiental ou ecoeducação vai
muito além do conservacionismo. É uma mudança
primordial da mentalidade em relação a qualidade de
vida, que por sua vez, está intrinsecamente ligada a
forma de convivência que mantemos com a natureza
e que implica atitudes, valores e ações. Trata-se de
uma opção de vida por uma relação saudável e
equilibrada, com o contexto, com os outros, com o
ambiente mais próximo, começando pelo ambiente de
trabalho e pelo ambiente doméstico.
O Fórum Global 92 encaminhou à Conferência
da UNCED 32 tratados com inúmeras propostas,
onde solicitava sobretudo a participação das ONGs,
com direito a voz e voto, na tomada de decisões
governamentais que afetam o ambiente.
A abordagem comunitária também foi
amplamente salientada pelas ONGs, e, em particular,
no que diz respeito ao papel da educação. Edificouse nas possibilidades abertas pelo trabalho
comunitário
em
favor
do
desenvolvimento
sustentável, em favor da proteção ambiental e da
construção de uma comunidade saudável. A
educação continua sendo a chave para esta nova
forma de desenvolvimento.
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A ecopedagogia não se opõe à educação
ambiental, muito pelo contrário, a ecopedagogia
pressupõe a necessidade de uma educação
ambiental, a incorpora e estuda, como ciência da
educação, os fins da educação ambiental e os meios
de sua realização concreta. Foi exatamente durante a
realização do Fórum Global 92, no qual se discutiu
muito a educação ambiental, que pode se perceber a
importância de uma pedagogia do desenvolvimento
sustentável ou de uma ecopedagogia. A pedagogia
tradicional, focada sobretudo no ambiente escolar e
no professor, não conseguia dar conta de uma
realidade onde prevalece a globalização das
comunicações, da cultura e da própria educação.
Novos meios e uma nova linguagem precisam ser
desenvolvidos. Mas não apenas isso: também seria
necessário firmar esses meios e essa linguagem em
uma ética e numa estética. O uso intensivo da
comunicação audiovisual, desde a educação a
distância e das redes se impunha e exigiam uma nova
mediação pedagógica. O debate estava apenas
começando e dois anos depois, os textos de
Francisco Gutiérrez ensaiavam a primeira resposta.
Contudo, para se consolidar como uma
pedagogia que responda a uma questão tão
complexa quanto a do desenvolvimento sustentável,
a ecopedagogia precisa trilhar ainda um longo
caminho. Não precisa apenas dos debates
acadêmicos e das construções teóricas, precisa
acima de tudo, ser experimentada na prática. É o que
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está sendo feito com o movimento da Carta da Terra
na perspectiva da educação, um movimento
organizado pelo Instituto Paulo Freire, com o apoio da
UNESCO, do Conselho da Terra, da Associação
Internacional de Educação Comunitária e outras
organizações e instituições.
Da Demanda dos povos à Proclamação dos
Direitos da Terra
Em 1948 foi realizada a Proclamação dos
Direitos Humanos pelas Nações Unidas resultou de
um grupo de especialistas e negociada entre os
Estados Membros da organização, a mesma foi
realizada antes de consultar a “demanda”, embora
tivesse se manifestado de diversas maneiras. A
Sociedade Civil não contribuiu ativamente de sua
elaboração, inclusive porque o crescimento das
organizações sociais deu-se sobretudo na segunda
metade deste século.
Atualmente, graças a um esforço que está
mobilizando numerosas pessoas e instituições num
imenso processo pedagógico, a proclamação dos
“Direitos da Terra” ou, simplesmente a “Carta da
Terra”, será precedida por um abrangente processo
de consulta: parte-se da demanda dos povos para a
promulgação dos direitos da Terra que incluem os
direitos dos humanos. O Conselho da Terra, que
possui sede na Costa Rica, em estreita cooperação
com outras organizações, como a Cruz Verde, Cruz
Vermelha e o Programa das Nações Unidas para o
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Meio Ambiente (PNUMA), vem impulsionando o
debate para o interior da Sociedade Civil Mundial,
com um extenso programa de consultas por áreas e
por setores chaves. A médio e longo prazo, esse
processo de consulta deverá findar com o
fortalecimento da participação das diversas
organizações da Sociedade Civil na sustentabilidade
das comunidades e países em todo o mundo.
A Carta da Terra foi proclamada no dia 1º de
janeiro de 2000 pelas Nações Unidas, dando
continuidade aos compromissos assumidos pelos
Povos, Nações, Estados e Sociedade Civil, no evento
Rio-92, tanto no Fórum Global quanto na United
Nations
Conference
on
Environment
and
Development (UNCED).
Entretanto, todos os esforços nesse sentido
pouco serão úteis se a Carta da Terra representar
somente um conjunto de princípios compostos por
especialistas, negociados politicamente pelos
governos e proclamados solenemente. É necessário
que a Carta seja, acima de tudo, vivenciada no dia-adia das pessoas. Para que isso aconteça de fato, é
fundamental um processo coletivo de educação,
que seja sistemático e organizado, que assegure que,
ao chegar no futuro, o maior número possível de
cidadãos do planeta, não apenas tenham ciência do
conteúdo da Carta, mas sim tenham participado
ativamente da sua elaboração e plena consciência de
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que um futuro saudável da Terra depende da
criação de uma cidadania planetária.
Esta cidadania deve sustentar-se baseada em
ética integral de respeito a todos os seres com os
quais compartilhamos o planeta. Como construir na
prática essa ética integral sem um processo
educativo? Isso requer certamente uma nova
compreensão do papel da educação, além da
transmissão da cultura e da aquisição do saber.
Implicando na construção de novos valores e novas
relações. “Nosso futuro comum” depende de nossa
capacidade de entender hoje a situação dramática na
qual estamos vivendo devido à deterioração do meio
ambiente. E isso passa por um processo de
conscientização planetária.
Por isso, podemos ter certeza de que os temas
relacionados com o desenvolvimento sustentável e
a ecopedagogia irão se tornar muito mais
importantes nos debates educacionais nas próximas
décadas. Ao mesmo tempo, acreditamos que o papel
da educação comunitária será decisivo para a
mudança de mentalidades e atitudes em direção da
sustentabilidade econômica.
Ler e informar-se sobre a degradação
ambiental ainda é pouco, precisamos de um método
educativo eficiente, a Carta da Terra pode tornar-se
mais uma declaração inócua de princípios. Foram
com essas preocupações que a UNESCO, o PNUMA,
Conselho da Terra e outras instituições internacionais
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como a ICEA (International Community Education
Association), deram início a um esforço internacional
e inter-institucional no sentido de desenvolver um
processo educativo - tanto em nível formal quanto
não-formal – que envolva a Sociedade Civil.
Segundo Francisco Gutiérrez (1994:6), há 2
pedagogias opostas. A pedagogia da proclamação
não dá destaque aos interlocutores enquanto
protagonistas. Em oposição, tem a pedagogia da
demanda, porque parte dos protagonistas, busca em
primeiro momento, a satisfação das necessidades
não satisfeitas, desencadeando em consequência,
um processo imprevisível, gestor de iniciativas,
propostas e soluções.
Os processos pedagógicos requisitados pela
proclamação são drasticamente diferentes dos
exigidos pela demanda. Trata-se de dois discursos
essencialmente
diferentes:
o
estruturado
precisamente racional, linear e lógico da proclamação
e o vivencial, intuitivo, dinâmico, complexo e
experiencial da demanda. O discurso da proclamação
está feito e é praticamente perfeito (Por exemplo, a
“Declaração dos Direitos Humanos”), e o discurso da
demanda se faz e se refaz na cotidianidade e
consequentemente é inacabado e imperfeito.
A educação centrada no discurso da
proclamação exige uma pedagogia vertical,
impositiva, porque está precisamente baseada em
mensagens, em “comunicados” - como diz Paulo
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Freire - e conteúdos que devem ser transmitidos. A
proclamação se limita a uma pedagogia propositiva e
conceitual em todas as dinâmicas.
A “participação” está mais em função daquele
que ensina e do conteúdo que é ensinado do que
naquele que aprende.
A educação centrada na demanda, ao
contrário da primeira, exige uma pedagogia da
intercomunicação a partir da cotidianidade dos
interlocutores. Nessa pedagogia, as dinâmicas e a
participação originam-se da própria realidade
vivenciada que é o que realmente expressa sentido
ao processo.
O processo de composição da Carta da Terra
ainda está em pleno desenvolvimento. Contudo,
segundo os documentos já elaborados, podemos
assinalar seus principais eixos que são ao mesmo
tempo os valores nos quais deve sustentar-se a
ecopedagogia:
1º - Sacralidade, diversidade
interdependência da vida;

e

2º - Preocupação comum da
humanidade de viver com todos os
seres do planeta;
3º - Respeito aos Direitos Humanos;
4º - Desenvolvimento sustentável;
5º - Justiça, eqüidade e comunidade;
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6º - Prevenção do que pode causar
danos.

São
grandes
mecanismos
políticopedagógicos que traduzem sobretudo o desejo de
construir uma humanidade menos reacionária do que
aquela que construímos até hoje.
Não obstante, o grau necessário de
generalidade desses eixos, não pode nos distanciar
de uma prática pedagógica sólida. Por isso nos
perguntamos: o que podemos fazer no interior de um
movimento como o da Carta da Terra, partindo
desses eixos?
Além de participar como cidadãos, cremos que
poderemos, como educadores populares, tornar a
Carta da Terra um pretexto para organizar um
movimento em torno das condições de vida dos
excluídos dos benefícios do desenvolvimento. O tipo
de desenvolvimento sustentado na dissipação dos
recursos materiais está beneficiando cada vez menos
pessoas. A mudança de paradigma econômico é uma
condição
essencial
para
estabelecer
um
desenvolvimento com equidade. Portanto, a batalha
ecológica não é nada elitista, como afirmam alguns,
mesmo que o “discurso ecológico” (não a prática) seja
muitas vezes manipulado pelo capital.
Como Antônio Lago disse (1984:56),
“os mais pobres são os que recebem
com maior impacto os efeitos da
degradação
ambiental,
com
o
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agravante de não terem acesso a
condições favoráveis de saneamento,
alimentação, etc., e não poderem se
utilizar dos artifícios de que os mais
ricos normalmente se valem para
escapar do espaço urbano poluído
(casas de campo, viagens, etc.)”.

Segundo Stephen Jay Gould (1993:4), o
movimento conservacionista - que antecedeu ao
movimento ecológico - surgiu como uma “tentativa
elitista dos líderes sociais ricos no sentido de
preservar áreas naturais como domínios para o lazer
e a contemplação dos privilegiados”. O que é
necessário é se livrar dessa visão do ambientalismo
como algo “oposto às necessidades humanas
imediatas, especialmente as necessidades dos
pobres”. O ser mais ameaçado pela destruição do
meio ambiente é o ser humano, e se separarmos em
classes, o maior prejudicado dentre os seres
humanos, são os mais pobres suas principais vítimas.
O movimento ecológico, como todo movimento
social e político, não é um movimento neutro. Neste
movimento manifestam-se os interesses de grandes
corporações. O que visamos, enquanto educadores,
não é combater todas as formas de sua manifestação,
mas sim, entrar no seu campo e construir, a partir do
seu interior, uma perspectiva popular e democrática
de defesa da ecologia. Ele pode ser uma espaço
importante de luta em favor dos seres humanos mais
empobrecidos pelo modelo econômico capitalista
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globalizado, porém, trata-se, acima de tudo, de salvar
o planeta. Sem que o planeta seja preservado, as
lutas por melhores relações sociais, pela justa
distribuição da riqueza produzida etc. perdem sentido,
pois de nada adiantarão estas conquistas se não
tivermos um planeta saudável para habitar.
Uma das formas de participar dessa luta é
reunir pessoas e instituições para discutir o que fazer
com a Terra. Partindo das tarefas cotidianas ou dos
dados dramáticos sobre a degradação da qualidade
de vida de todos os habitantes da Terra, podemos nos
interrogar sobre o que está se passando e sobre o
nosso papel podemos ter em relação a essa questão.
Nós, conscientemente ou não, fazemos parte deste
problema.
Correlatos como uma ecopedagogia, no final
de cada discussão, precisamos mostrar os caminhos
da ação, isto é, o que nós podemos fazer para mudar,
seja em nível pessoal, social, institucional e/ou
coletivamente.
Não
podemos
separar
a
ecopedagogia do cotidiano.
A pedagogia tradicional considera o cotidiano
muito “pequeno” para ser levada a sério. Hoje temos
ciência de que, por exemplo, a lágrima de um aluno
dentro da sala de aula ou um simples desenho de
uma criança na rua, podem ser consideradas como
grandes obras, se soubermos fazer uma análise em
profundidade. A partir de manifestações simples do
dia-a-dia podemos descobrir a complexidade das
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questões mais amplas e gerais da humanidade. A
ecologia parece particularmente sensível à essa
relação entre o geral e o particular.
Ecopedagogia e globalização da cidadania
Como falar de cotidianidade no contexto da
globalização? Qual o sentido de uma ecopedagogia
fundada na cotidianidade, diante dos efeitos
perversos da globalização? Eis algumas perguntas
que a ecopedagogia deverá enfrentar.
A globalização como fenômeno deste final de
século, impulsionado sobretudo pela tecnologia,
parece determinar cada vez mais nossas vidas. As
decisões sobre o que nos acontece no dia-a-dia
parecem nos escapar, por serem tomadas muito
distante de nós, comprometendo nosso papel do
sujeitos da história. Mas não é bem assim. Como
fenômeno, como processo, a globalização tornou-se
irreversível, mas não esse tipo de globalização à qual
estamos submetidos hoje - a globalização capitalista
- cujos efeitos diretos são o desemprego, o
aprofundamento das diferenças entre os poucos que
têm muito e os muitos que têm pouco, a perda de
poder e autonomia dos países globalizados, etc. É
possível distinguir os países que hoje comandam a
globalização - os globalizadores (países ricos) - dos
países que sofrem a globalização, os países
globalizados (pobres).
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Incorporado a esse fenômeno podemos
diferenciar também a globalização econômica,
praticada pelas transnacionais, da globalização da
cidadania, as duas compartilham da mesma base
tecnológica, mas seguem com lógicas opostas. A
primeira, submetendo Estados e Nações, é regida
pelo interesse capitalista; a segunda globalização é
realizada através da organização da Sociedade Civil.
A Sociedade Civil globalizada é a resposta que as
ONGs estão dando hoje à globalização capitalista.
Neste sentido, o Fórum Global 92 se formou em um
evento dos mais significativos deste final de século:
deu um grande impulso à globalização da cidadania.
Hoje, o debate em torno da Carta da Terra está se
baseando no fator mais importante de construção
desta cidadania planetária, portanto, qualquer
pedagogia, pensada fora da globalização e do
movimento ecológico, tem hoje sérios problemas de
contextualização.
O movimento ecológico e a globalização estão
abrindo novos caminhos, não só para a educação,
mas também para a cultura e a ciência. A
fragmentação vai sendo pouco a pouco substituída
por uma análise que leva em conta muitos e variados
aspectos. O pensamento fragmentado que simplifica
as coisas e desmantela a possibilidade de uma
reflexão com maior amplitude sobre questões da
própria sobrevivência da humanidade e do planeta,
vão
aos
poucos
sendo
substituído
pela
transdisciplinaridade. “A tradicional separação
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entre as disciplinas de humanas, exatas e naturais,
perde sentido, já que o que se busca é o
conhecimento integrado de todas elas para a solução
dos problemas ambientais” (REIGOTA, 1994:26). A
partir da problemática ambiental vivenciada
cotidianamente pelos mais próximos na família, na
escola, na empresa, na biografia de cada um, nas
suas histórias de vida, aciona-se a consciência
ecológica e se opera a mudança de mentalidade.
A ecopedagogia não pretende apenas ofertar
uma nova visão da realidade, pretende reeducar o
olhar ou, como diz Edgar Morin, o “olhar sobre o olhar
que olha”(PETRAGLIA, 1997). Reeducar a forma de
olhar significa desenvolver o ato de observar o
aparecimento de agressões ao meio ambiente, criar
novos hábitos alimentares, observar o desperdício, a
poluição sonora, poluição visual, poluição da água e
do ar etc. e intervir no sentido de reeducar o habitante
do planeta.
O Instituto Paulo Freire tem defendido nos
últimos anos o que chamamos de “escola cidadã” e
de “pedagogia da práxis”. Como chegaram a eleger a
ecopedagogia como um tema central de preocupação
do Instituto sem perder as bandeiras até agora
sustentadas?
O caminho que o IPF percorreu até chegar à
ecopedagogia foi fruto da sua própria reflexão e
intervenção na prática educativa contextualizada
atualmente. A escola cidadã, como a defendemos,
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enquadra-se perfeitamente nas preocupações da
ecopedagogia, onde o pressuposto básico é que cada
escola construa o seu projeto político-pedagógico. A
autonomia é também um atributo da ecopedagogia. A
pedagogia da práxis, que faz parte da tradição
marxista renovada da pedagogia, também não se
opõe à ecopedagogia como pedagogia libertadora.
Acredita-se que tanto uma como outras
bandeiras têm a ganhar com a ecopedagogia na
proporção em que ela contribui para alargar o
horizonte das propostas defendidas pelo IPF. Tanto
no caso da Escola cidadã quanto no caso da
Pedagogia da práxis, a ecopedagogia agrega mais
um valor, que é o valor da “cidadania planetária”
(GUTIERREZ, 1996). Como cidadãos do planeta nos
sentimos como seres convivendo no planeta Terra
com outros seres viventes e inanimados.
Esse princípio deve reger nossas vidas, nossa
forma de pensar a escola e a pedagogia.
A cultura oriental, ao contrário da nossa
(ocidental) poderia aqui ser convocada para dar
suporte a essa “integração” com a natureza: HESSE,
1994 afirma,
“Isto é uma pedra, mas daqui a algum
tempo talvez seja terra e a terra se
transformará numa planta, ou num
animal, ou ainda num homem... Não
lhe tributo reverência ou amor, porque
ela um dia talvez possa se tornar isso
ou aquilo, senão porque é tudo isso,
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desde
sempre
e
sempre.
E
precisamente por ser ela uma pedra,
por apresentar-se-como tal, hoje,
neste momento, amo-a e percebo o
valor, o significado que existe em
qualquer uma de suas veias e
cavidades, nos amarelos e nos cinzas
da sua coloração, na sua dureza, no
som que lhe extraio ao bater nela, na
aridez ou na umidade da sua
superfície”.

Hermann Hesse, que em 1946 recebeu o
Prêmio Nobel de Literatura com seu livro Sidarta,
explana nessa passagem a profunda unidade que
existe entre todos os seres, animados ou não, com os
quais dividimos o planeta.
Vivemos em uma época de transição
paradigmática da sociedade e da escola. A chamada
“esquerda” está em crise de busca, dentro de suas
convicções, de um novo quadro teórico que supere a
abundância neoliberal atual. Isso significa que
devemos deixar de lado nossos sonhos de igualdade
e justiça e decretar o “fim da história”? Não! Muito pelo
contrário, nesse âmbito de crise paradigmática,
necessitamos mais do que nunca fazer valer as
nossas utopias de sempre, como o espaço público
não estatal, criado por iniciativas,assim como a do
“orçamento participativo” da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre. A descentralização, a autossuficiência e
a participação também são aceitas pelo
neoliberalismo, entretanto, eles as utilizam com outra
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lógica de poder. Já nós, a utilizamos na construção da
contra hegemonia neoliberal.
As relações entre Estado e Sociedade estão
progredindo no sentido indicado por Habermas no
que ele chama de “paradigma da ação comunicativa”
e que Paulo Freire chama de “paradigma da ação
dialógica”. A parceria entre Estado e Movimentos
Sociais Populares, como a que foi realizada pela
Prefeitura Municipal de São Paulo (1989- 1992) com
o “Programa MOVA-SP” (Movimento de Alfabetização
da Cidade de São Paulo) é uma demonstração disso,
afirmou GADOTTI, 1996. O paradigma do conflito
(Karl Marx) que direcionava nossa ação durante o
capitalismo concorrencial, parece menos eficaz hoje,
no contexto do capitalismo monopolista e globalizado,
do que o paradigma da ação comunicativa
(Habermas). Talvez precisemos articular ambos, já
que a crise não é apenas de paradigmas, mas da
própria noção de paradigma como uma visão
totalizadora do mundo.
Afirmar a necessidade da “ação comunicativa”
não significa que declinamos a existência dos
conflitos de classe. Eles continuarão a existir
enquanto houver classes sociais. Apenas que a
participação citadina, diante das tradições estatistas,
centralizadoras, patrimonialistas e padrões de relação
clientelistas, meritocráticas, no Estado moderno,
tornou-se um instrumento de maior eficiência para
reforçar os laços de solidariedade e criar uma contraZélia Maria de Souza Santos
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hemegoniade antigas estratégias de fortalecimento
burocrático do Estado. Entre o Estado mínimo e o
Estado máximo, existe o Estado “necessário”, como
costuma nos dizer o cientista político José Eustáquio
Romão do Instituto Paulo Freire.
O Estado pode e deve fazer muito mais no que
se diz respeito à educação ambiental. Mas, sem a
colaboração da sociedade e uma formação
comunitária para a cidadania ambiental, a ação do
Estado será muito limitada. Cada vez mais, neste
campo, a participação e a iniciativa das pessoas e da
sociedade é decisiva.
Não se pode afirmar que a ecopedagogia
representa já uma tendência concreta e notável na
educação brasileira. Se a mesma já possuísse suas
categorias definidas e elaboradas, ela estaria
totalmente equivocada, pois uma concepção
pedagógica não pode originar-se de um discurso
elaborado por especialistas, pelo contrário, o discurso
pedagógico elaborado é que origina-se de uma
prática concreta, testada e comprovada. Assim, o que
podemos fazer no momento é apenas apontar
algumas pistas, algumas experiências, realizadas ou
em andamento, que indicam uma certa direção a
seguir. E aguardar que os pesquisadores atentem
para essa realidade, a investiguem, possam
compreendê-la com mais profundidade e elaborem
sua teoria.
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Além dos exemplos citados acima, também é
possível mencionar mais dois: o trabalho
desenvolvido no Município de Diadema (SP) e o
realizado pela Creche Oeste da Universidade de São
Paulo.
O projeto “Uma fruta no quintal” da Prefeitura
Municipal de Diadema distribuiu aos alunos de
escolas de primeiro grau gratuitamente sementes de
árvores frutíferas, visando proliferar mais verde na
cidade e conscientizando as crianças sobre a
importância das árvores e a necessidade de melhorar
o meio ambiente. Houve toda uma programação,
desde teatro, discussão nas escolas, festividades,
danças, etc. envolvendo a implementação do projeto,
objetivando a formação da consciência ecológica. Os
pais dos alunos foram convocadas para cursos de
reaproveitamento de alimentos, recebendo uma
cartilha e aprendendo a reaproveitar as sobras,
cascas dos alimentos e utilizar as frutas da época.
Este é um exemplo, entre tantos outros que poderiam
ser mencionados, da importância da escola e do
papel do Estado na educação ambiental.
A Creche Oeste da Universidade de São Paulo
(USP) atende filhos de funcionários, docentes e de
alunos com idade entre 4 meses e 7 anos. A partir das
sobras de comida das refeições das crianças, a
Creche criou uma composteira (chamada de projeto
“USP Recicla”).
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Os restos orgânicos correspondiam a 90% dos
resíduos da creche. Todos os integrantes desta
creche foram envolvidos no processo de
transformação de algo que era jogado fora, em algo
que fortalecia e condicionava o solo. Crianças e
adultos participam de todas as etapas do processo de
compostagem, desde a separação dos resíduos
orgânicos, até o ensacamento do composto já pronto
e com cheiro de terra.
A partir daí, passaram a refletir sobre o
desperdício, sobre a reutilização de algo que era
desprezado, passaram a vivenciar valores e
sentimentos de cooperação e efetivamente
preservaram e melhoraram o meio ambiente.
O filósofo francês Michel Maffesoli nos fala de
poder e potência, indicando, pelo primeiro, o exercício
da dominação político-econômica e, pela segunda, a
resistência na Sociedade Civil que se manifesta
positivamente pela participação.
Exemplos como esses citados acima,
rapidamente descritos, nos mostram um movimento
intenso e que parece representar muito bem essa
potência. Eis um outro exemplo singelo dessa
“potência”, nascida de uma consciência planetária.
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ARTE E EDUCAÇÃO ESCOLAR
Ana Vauanne Nicolau Silva Nascimento

A HISTÓRIA DA ARTE
Os primeiros vestígios de arte na pré-história
A história da arte teve seu início a milhões de
anos atrás, mas não podemos dizer com exatidão
quando ela começou, a única coisa que podemos
afirmar é que a arte sempre acompanhou o
desenvolvimento do homem. Desde seus primórdios o
homem utilizou-se da criatividade para inventar os
primeiros objetos para uso nas atividades de
sobrevivência. Janson (1962, p. 14) destaca que,
Nossos mais primitivos ancestrais
começaram a andar na Terra, sobre dois
pés, há cerca de dois milhões de anos,
mas só por volta de seiscentos mil anos
mais tarde é que encontramos os
primeiros indícios do homem como
fabricante de utensílios. Ele deve ter
usado utensílios durante todo esse
tempo, pois faz parte do comportamento
dos símios utilizar-se de uma vara para
derrubar uma banana, ou de uma pedra
para arremessá-la contra seus inimigos.
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O homem por necessidade passou a inventar
objetos para auxiliá-lo em sua luta diária pela
sobrevivência. A criatividade foi importante para
desenvolver os primeiros artefatos e utensílios que
usava na caça e coleta de raízes e frutos. Como cita
Proença (2000, p.6) “Assim, o homem, um ser que
facilmente seria vencido pelos elementos da natureza,
produziu um sem-número de artefatos que lhe
possibilitaram dominar e transformar o meio natural.
Mas a respeito dessa parte da história não há
nenhum registro em documentos escritos, apenas
pinturas e figuras encontradas nas paredes de
cavernas, e também utensílios feitos de pedras que se
mantiveram por milhares de anos. Como afirma
Proença (2000, p. 10),
Um dos períodos mais fascinantes da história
humana é a Pré-história. Esse período não foi
registrado por nenhum documento escrito, pois é
exatamente a época anterior à escrita. Tudo que
sabemos dos homens que viveram nesse tempo é
resultado
da
pesquisa
de
antropólogos
e
pesquisadores, que reconstituíram a cultura do homem
da Idade da Pedra a partir de objetos encontrados em
várias partes do mundo, e de pinturas achadas no
interior de muitas cavernas na Europa, Norte da África
e Ásia.
Apesar de não sabermos muitos detalhes sobre
essa época, a teoria mais aceita é que os homens das
cavernas faziam os desenhos como forma de ritual para
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a caça de animais. Acreditavam que fazendo os
desenhos de animais mortos, isso poderia se realizar
futuramente, então acreditavam na magia dos
desenhos, como citado a seguir:
Atualmente, a explicação mais aceita é
que essa arte era realizada por
caçadores, e que fazia parte de um
processo de magia por meio do qual
procurava-se interferir na captura de
animais. Ou seja, o pintor-caçador do
Paleolítico supunha ter poder sobre o
animal desde que possuísse a sua
imagem. Acreditava que poderia matar o
animal verdadeiro desde que o
representasse ferido mortalmente num
desenho. Assim, para ele, os desenhos
não eram representações de seres, mas
os próprios seres. Essa é a explicação
mais aceita para as pinturas do
Paleolítico Superior. (PROENÇA 2000,
p.11).

Com esses estudos desenvolvidos pelos
antropólogos e historiadores podemos identificar que o
homem ainda não sabia fazer a distinção entre o mundo
real e os desenhos que ele mesmo fazia.
“Aparentemente, para os homens do Paleolítico não
havia uma distinção muito nítida entre imagem e
realidade” (JANSON 1962, p 15).
Outra característica que sempre acompanhou a
arte ao longo de sua história é que ela está sempre
ligada ao comportamento humano. O homem através
de desenhos retratava o que sentia no seu cotidiano, e
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isso já é percebido nas pinturas rupestres encontradas
nas paredes das cavernas. Na perspectiva de Proença
(2000, p 55):
Outro aspecto que chama a atenção de quem
observa as pinturas rupestres, isto é, feitas em
rochedos e paredes de cavernas, é a capacidade de
seus criadores interpretarem a natureza. As imagens
que representam animais temidos estão carregadas de
traços que revelam força e movimento.
Então, fica claro que a arte sempre fez parte da
vida do homem desde seus primórdios, mesmo antes
do surgimento da escrita o homem já fazia uso de
desenhos. Outra característica que podemos observar
estudando essa parte da história é que a arte sempre
foi usada como expressão dos sentimentos do ser
humano, mesmo na arte rupestre essa característica
fica evidenciada quando o homem expunha seus medos
em desenhos de animais que causavam perigos a sua
vida.
A arte no Egito Antigo
Com o aumento da população humana sobre a
terra, a escassez de alimentos foi uma consequência
inevitável para o homem. Foi nesse momento então,
que os homens precisaram desenvolver novas
maneiras para dar conta de produzir alimentos para
subsistência.
Os primeiros sistemas de cultivo e de
criação apareceram em algumas regiões
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pouco extensas do planeta. Essas
primeiras formas de agricultura eram
certamente praticadas perto de moradias
e aluviões das vazantes dos rios, ou seja,
terras já fertilizadas que não exigiam,
portanto, desmatamento. (NOBLE, 2013,
p. 12).

Nessa parte podemos citar como notório no
desenvolvimento humano o Egito Antigo, pelas muitas
contribuições que foram dadas por esse povo nas áreas
da agricultura, matemática, escrita e artes. Então, o
Egito merece destaque no estudo da história da arte,
pois,
A civilização egípcia tem sido há muito
tempo considerada a mais rigorosamente
conservadora de que se tem notícia. Há
alguma verdade nessa concepção, pois
os padrões básicos das instituições,
crenças e ideais artísticos egípcios
formaram-se entre 3000 e 2500 a.C. e
foram continuamente reafirmados nos
dois mil anos seguintes, de tal forma que
toda a arte egípcia, à primeira vista,
tende a parecer uniforme. (JANSON,
1962, p. 22).

Os egípcios acreditavam em mitos e deuses e
esse fato foi determinante para o desenvolvimento de
boa parte das produções artísticas desse povo antigo.
Pois, a religião tinha forte influência sobre a vida dos
egípcios, e esses buscavam explicações e acreditavam
na vida eterna da alma, como destacado a seguir:
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Toda a atividade do povo estava
influenciada
pela
religião.
Suas
características
principais
fora:
politeísmo, crença na imortalidade da
alma e no juízo final. A existência dos
deuses satisfazia a ânsia do homem de
ser atendido pela divindade que afastava
os temores existentes em sua alma. Os
egípcios acreditavam na imortalidade da
alma. Esta, após a morte, era submetida
ao julgamento de Osíris. Por isso túmulos
eram decorados com formulas magicas.
(DUILIO, 1989, p 23).

Podemos observar que a arte foi acompanhando
o desenvolvimento do homem, e sofreu interferências
diretas das necessidades humanas em cada época.
Enquanto que na época das cavernas os homens
pintavam animais que os caçadores pretendiam caçar,
e também animais que eram temidos pelo ser humano,
já no Egito Antigo a necessidade era pela construção de
monumentos ligados a religião e a vida eterna da alma
que eles acreditavam existir.
A história da arte no Grécia
O desenvolvimento da arte na Grécia já seguiu
outros traços, ao contrário dos egípcios que buscavam
explicar fenômenos naturais através de mitos e deuses,
os gregos sempre usaram a razão e o estudo crítico
para obter explicações. Na arte isso também ficou
evidenciado pois na análise de Proença (2000, p. 27),
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Dos povos da Antiguidade, os que apresentaram
uma produção cultural mais livre foram os gregos. Eles
não se submeteram às imposições de sacerdotes ou de
reis autoritários e valorizaram especialmente as ações
humanas, na certeza de que o homem era a criatura
mais importante do universo. Assim, o conhecimento,
através da razão, esteve sempre acima da fé em
divindades.
Os gregos passaram a fazer esculturas, porém
foram além dos povos egípcios. “Mas enquanto os
egípcios procuravam fazer uma figura realista de um
homem, o escultor grego acreditava que uma estátua
que representasse um homem não deveria ser apenas
semelhante a um homem, mas também um objeto belo
em si mesmo. (PROENÇA, 2000, p.28).
Com esse aperfeiçoamento nas artes na Grécia,
as pessoas passaram a se preocupar em desenvolver
outras formas de beleza. As casas antes que eram
feitas apenas com o objetivo de moradia, tiveram uma
preocupação maior em suas construções dando
destaque as formas e modelos.
A arte romana
A medida que vamos avançando no estudo da
história da arte, cada vez mais entramos em um mundo
rico de detalhes e conhecimento. Com o
desenvolvimento da escrita, e a possibilidade de deixar
tudo arquivado em matérias com durabilidade que
chegam até os dias atuais, os historiadores tem uma
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gama maior onde buscar vestígios e traços históricos.
Janson cita que:
Entre as civilizações do mundo antigo, a
dos romanos é, sem dúvida, aquela a
que mais temos acesso, uma vez que
eles nos deixaram um vasto legado
literário, que nos permite traçar sua
história com uma riqueza de detalhes
que nunca nos cansamos de admirar.
(IBIDEM, 1962, p 70).

Com o desenvolvimento dos povos na
antiguidade, e a busca por novas terras, os conflitos e
guerras eram constantes. E quando um povo dominava
o outro conquistando suas terras era natural que estes
além de tomar as terras, muitas vezes copiavam as
formas de artes que existiam naquela região e
acabavam se influenciando, como citado:
Se a autonomia da escultura e pintura
romanas tem sido questionada, a
arquitetura romana é uma proeza criativa
de tal magnitude que exclui quaisquer
dúvidas. Desde o primeiro instante,
refletiu uma forma especificamente
romana de vida pública e privada. Os
romanos aprenderam muito sobre a arte
de construir com os etruscos. De acordo
com os escritores romanos, os etruscos
foram
mestres
de
engenharia
arquitetônica, de planejamento urbano e
agrimensura. (JANSON, 1962, p.70)

Segundo Proença (2000) o uso do arco e
abóboda foi o legado cultural mais importante deixado
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pelos etruscos aos romanos. “Esses dois elementos
arquitetônicos desconhecidos na Grécia permitiram aos
romanos criar amplos espaços internos, livres do
excesso de colunas, próprio dos templos gregos”.
(PROENÇA 2000, p. 37).
Como podemos concluir através das citações
dos autores a arte sempre acompanhou o
desenvolvimento do homem através dos tempos. E a
cada mudança nos domínios de regiões, havia uma
mudança na forma da arte e de se expressar através
das pinturas e formas humanas.
Artes no Renascimento
O renascimento foi o período entre a transição do
feudalismo para o capitalismo, isso propiciou o
renascimento da cultura, politica, e ciências como a
matemática e filosofia. Proença (2000) cita que:
O termo Renascimento é comumente
aplicado à civilização europeia que se
desenvolveu entre 1300 c 1650. Ele
sugere que, a partir do século XIV, teria
havido na Europa um súbito reviver dos
ideais da cultura greco-romana. Mas
essa é uma visão simplificadora da
História, já que, mesmo durante o
período medieval, o interesse pelos
autores clássicos nunca deixou de existir.
Dante, um poeta italiano que viveu entre
os anos de 1265 e 1321, por exemplo,
manifestou inegável entusiasmo pelos
clássicos. Também nas escolas das
catedrais e dos mosteiros, autores como
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Cícero, Virgílio, Sêneca e também os
filósofos gregos eram muito estudados.

Mas ainda segundo a mesma autora o
renascimento foi muito mais que reviver o período
Greco-Romano, pois a arte se desenvolveu muita além
disso, com novas formas e concepções. “Ocorreram
nesse período muitos progressos e incontáveis
realizações no campo das artes, da literatura e das
ciências, que superaram a herança clássica”.
(PROENÇA 2000).
Assim enceramos essa pequena história de
desenvolvimento artístico do homem, onde podemos
observar que as artes sempre estiveram presentes na
sua evolução. E o homem usou as artes para expressar
seus medos, sua religião, sua relação com o ambiente,
seus mitos e lendas, enfim para expor seus
sentimentos.
Os Primeiros Ensinamentos de Arte no Brasil
Os jesuítas foram responsáveis pela educação
do Brasil logo depois do descobrimento. Esses tinham
sua própria forma de educar e não davam valor ao
ensino de arte. Responsáveis pela educação no Brasil
por mais de 200 anos, até serem expulsos pelo Marques
de Pombal em 1759. Penteado (2001, p 16) evidencia
que,
[...] no período que vai de 1549 a 1759, a
educação brasileira está a cargo dos
jesuítas. Estes priorizam as atividades
literárias em detrimento das artes
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plásticas, talvez pelo preconceito com as
atividades manuais e reforçam assim
uma dicotomia entre trabalho intelectual
e manual. Preconceito compreensível na
época, se nos referimos ao aprendizado
dessas artes que se davam das
chamadas "corporações de ofício, em
cujas oficinas os filhos e aprendizes
assimilavam as técnicas de seus pais e
mestres".

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, a
educação em geral sofreu grande retrocesso, grande
parte dos educadores eram da Companhia de Jesus e
fundadores da maior parte das escolas no pais. Ficaram
apenas alguns colégios particulares e de outras
companhias religiosas, e esse cenário perdurou até a
chegada da família real na primeira década do século
XIX. Barbosa (1990, p. 40) assevera que “Foi D. João
VI o criador de nossas primeiras escolas de técnicas e
cientificas, numa tentativa de superar a propensão
discursiva do nosso intelectual, pelo incremento das
profissões liberais e técnicas (o desenho entre as
últimas).”
Ainda assim com a criação das escolas o Brasil
não teve grande desenvolvimento na educação
artística. Isso apenas aconteceu quando, “D. João VI,
porém, proporcionou a iniciação de um ensino artístico
no Brasil ao trazer a "Missão Francesa", que criou em
1816, para somente começar a funcionar dez anos mais
tarde, a instituição que seria a nossa primeira escola de
Belas Artes”. (BARBOSA 1990, p. 41).
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Porém, nesse período a educação artística ficou
restrita ao ensino particular. Segundo Barbosa (1982,
apud PENTEADO, 2001, p. 17),
O aprendizado através do trabalho do primeiro
período foi substituído por árduos exercícios formais.
Nas escolas secundárias dominavam o retrato e a cópia
de estampas, usavam-se os mesmos métodos nas
escolas elementares particulares. A atividade artística
não era incluída nas escolas elementares públicas.
Então, de acordo com as ideias das autoras o
Brasil sofreu várias reviravoltas em relação a educação
em geral, a cada mudança política era acompanhada
por mudanças na forma de ensinar. Observa-se que no
início a educação de artes nas escolas era deixada de
lado, e podemos dizer que isso chegou até os dias
atuais, justificando a visão que todo tem das aulas de
artes como meras aulas de desenho.
Ainda a respeito da história das artes no Brasil
segundo Penteado (2001, p. 18):
Em 1922, eclode o Movimento
Modernista no Brasil. Alguns intelectuais
como Mário de Andrade, Anita Malfalti e
Osvald de Andrade, influenciados pelos
movimentos modernistas que ocorriam
na Europa, reúne-se em torno de ideias
inovadores, com intenção de despertar,
valorizando
aspectos
da
cultura
brasileira, libertando-a da adoção das
influências estrangeiras ou, pelo menos,
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recriando-as a partir dos valores e da
cultura de nosso país.
Segundo
Penteado
(2001)
esse
movimento teve início na cidade de São
Paulo, no mês de fevereiro de 1922,
entre os dias 11 e 18 e ficou conhecida
como a Semana da Arte Moderna. Assim
o país passou a ter uma nova direção em
relação as artes, mas segundo Barbosa
“somente em 1948, com a criação da
Escolinha de Arte do Brasil, novos
horizontes se abrem para novas
concepções, e o objetivo mais difundido
da Arte- Educação passou a ser, entre
nós, o desenvolvimento da capacidade
criadora geral”. (BARBOSA 1990, p 46).

Como podemos notar a educação da arte no
Brasil foi muito pobre até os anos 1930, só a partir desse
momento passou a ter uma atenção maior. Ainda assim
um tanto precária onde outras disciplinas tinham maior
valor no currículo escolar, e aulas de artes eram
encaradas como um momento de descontração
simplesmente, e os professores também não tinham
formação especificas, assim como em outras áreas
acontecia.
Influência de John Dewey nas artes
Segundo site Coutinho (2011) John Dewey
nasceu na cidade de Burlington, estado de Vermont, em
20 de outubro de 1859, e foi um filosofo e educador que
contribui muito em novas formas de educação. Para ele
a criança deveria buscar por conta própria a
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aprendizagem fato esse que vem de encontro a
educação construtivista onde o aluno passa a ser ativo.
Apesar de ter escrito livros de difícil compreensão teve
seguidores de suas ideias, e aqui no Brasil a arteeducação sofreu influências dele, como citado por
Coutinho (1974):
O divulgador desta fase do pensamento estético
de Dewey foi Nereo Sampaio, um professor de desenho
da Escola Normal do Rio de Janeiro. Em 1929, Nereo
Sampaio defendeu sua tese de cátedra, intitulada
Desenho espontâneo das crianças: considerações
sobre sua metodologia, onde enunciava o chamado
método espontâneo-reflexivo para o ensino da arte,
apontando como pressuposto teórico as idéias de
Dewey expressas em The school and society (1974).
Coutinho complementa que Nereo Sampaio
desenvolveu algumas pesquisas utilizando os métodos
de Dewey, e experiências feitas com crianças na rede
pública de educação do Rio de Janeiro. Para então
formar uma tese que provava a eficiência da sua
metodologia.
Esses estudos feitos por Sampaio acabaram por
influenciar outras decisões tomadas no Brasil, como por
exemplo:
A Reforma Educacional de Fernando de
Azevedo, no Distrito Federal (1929),
recebeu direta influência do trabalho e
idéias de Nereo Sampaio e cristalizou,
através da recomendação metodológica
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explícita, o desenho espontâneo,
seguido de apreciação naturalista, que
vem sendo praticado em nossas escolas
até hoje. Como sabemos, a Reforma
Fernando de Azevedo teve larga
influência em todo o Brasil através do
trabalho divulgador da ABE (Associação
Brasileira de Educação) e do livro escrito
pelo próprio Fernando de Azevedo: A
cultura no Brasil. (COUTINHO 2011, p
17).

Barbosa (1990) também cita a criação da
Escolinha da Arte em 1948, como um fato marcante
para a evolução da arte-educação no nosso país. Pois
segundo a autora essa escola apresentou novos
conceitos e metodologias onde as crianças pintavam
livremente, expressando sua criatividade.
E assim o Brasil foi lentamente esboçando
formas tímidas de arte-educação, com poucas pessoas
que defendiam sua importância na escola. Fato esse
que até hoje sofre resistência, onde a maior parte das
pessoas e inclusive alunos não dão a devida
importância as aulas de artes nas escolas.
Como vimos o desenvolvimento pequeno de
arte-educação até as décadas de 60 como fica
evidenciado nas palavras de (COUTINHO 2011 p 27):
Entretanto, por volta de 1969, a arte fazia
parte do currículo de todas as escolas
particulares de prestígio, seguindo a
linha metodológica de variação de
técnicas. Eram, porém, raras as escolas
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públicas que desenvolviam um trabalho
de arte. Na escola secundária pública
comum, continuou imbatível o desenho
geométrico com conteúdo quase idêntico
ao do Código Epitácio Pessoa em 1901.

Como vimos até final da década de 60 a arte não
fazia parte dos currículos escolares de instituições
públicas, apenas estava presente em escolas
particulares. Mas isso mudou com a ditadura militar, fato
esse que vamos ver em seguida.
Ditadura Militar e arte na escola
A obrigatoriedade da educação de arte na escola
está diretamente ligada a ditadura militar, pois foi nesse
período que ela passou a fazer parte das bases
curriculares de educação pública. “Em 1971, pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte é
incluída no currículo escolar com o título de Educação
Artística, mas é considerada “atividade educativa” e não
disciplina”.( BRASIL 1997).
Furlan e Fiuza (2013) citam detalhes de como
aconteceu a criação dessa lei:
Em 1971, em apenas 30 dias, foi
promulgada a Lei 5.692/71, em que a
educação artística passava a ser uma
atividade educativa, deixando de ser
atividade complementar, passando a ser
obrigatória no currículo escolar, abrindo
demanda profissional qualificada para
ministrar está disciplina, pois era exigida
formação universitária para trabalhar
com a disciplina a partir da 5ª série. Os
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professores da época não tinham
orientação suficiente para desenvolver
seu trabalho, pois, até então, lecionavam
desenho, trabalhos manuais, canto, artes
aplicadas, atividades geralmente sempre
relacionadas ao trabalho.

Coutinho (2011) relata que hoje possa parecer
estranho a implementação da arte na educação pelo
regime militar, logo eles que na ditadura oprimiriam todo
o tipo de expressão popular. Mas segundo a autora
esse fato se justificava na época como maneira de
maquiamento humanístico. Porém a formação de
professores demorou mais dois anos para ser
regularizada como cita Coutinho:
Em 1973, foram criados os cursos de
licenciatura em Educação Artística com
duração de dois anos (licenciatura curta)
para
preparar
estes
professores
polivalentes. Após este curso, o
professor poderia continuar seus estudos
em direção à licenciatura plena, com
habilitação específica em artes plásticas,
desenho, artes cênicas ou música.
Educação Artística foi a nomenclatura
que passou a designar o ensino
polivalente de artes plásticas, música e
teatro. O Ministério de Educação, no
mesmo ano (1971), organizou em
convênio com a Escolinha de Arte do
Brasil, um curso para preparar o pessoal
das Secretarias de Educação a fim de
orientar a implantação da nova disciplina.
Deste curso fez parte um representante
de cada Secretaria Estadual de
Ana Vauanne Nicolau Silva Nascimento

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1149

Educação, o qual ficou encarregado de
elaborar o guia curricular de Educação
Artística do seu Estado. (COUTINHO
2011 p 28).

Porém essa iniciativa de transformar a educação
de artes nas escolas inicialmente não atingiu nenhum
avanço significativo no ensino aprendizado, como cita
Furlan e Fiuza:
Consequentemente, é notável o descaso
governamental
da
época,
que
equivocadamente ou intencionalmente,
pretendia
formar
um
profissional
competente, capaz de lecionar com
domínio de conteúdo e múltiplas
linguagens da arte em sala de aula, sem
oferecer o mínimo de condições
estruturais e materiais para tal. Assim,
mantinha-se a ideia de uma formação
mínima também para os trabalhadores
da educação, como mais uma mão de
obra barata, para atingir o que
preconizava o currículo previsto em lei.
Assim, tal política, ou a ausência desta,
ocasionou uma baixa qualidade do
ensino em arte, além de, possivelmente,
deixando-se levar pelos ideários dos
militares e civis que compunham o
governo. (FURLAN e FIUZA 2013).

Os autores ainda complementam que nesse
período os alunos eram submetidos a meras aulas de
desenho onde não ficava claro quais eram os objetivos
pelo professor. Pois esses não tinham materiais
adequados, e ensinavam como achavam melhor,
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alguns seguindo livros didáticos outros com o
conhecimento que possuíam previamente sobre
educação artística.
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EDUCAÇÃO LÚDICA – O BRINCAR E A
APRENDIZAGEM
Mariana Cristina da Silva Lopes

O brincar passado de geração em geração
Desde os tempos mais remotos que a criança
ao brincar inventa, cria a sua própria brincadeira que
acabam se perpetuando e sendo passadas de
geração em geração de cultura em cultura chegando
assim nos dias atuais com fundamental importância
no desenvolvimento infantil.
Brincadeiras tradicionais ou antigas nos
remete a primeiro momento em algo ultrapassado de
pouco interesse infantil, mas podemos afirmar que
esse pensamento é totalmente equivocado, pois as
brincadeiras tradicionais estão cada dia mais
presentes no cotidiano infantil e causam grande
interesse na garotada, pois são divertidas, dinâmicas,
prazerosas e além de tudo trabalham fortemente em
todas as áreas do desenvolvimento infantil.
Em contrapartida temos as brincadeiras atuais
que vem com jogos eletrônicos cada dia mais
sofisticados, o interesse das crianças nesse tipo de
jogo é imenso, mas nem sempre traz tantos
benefícios as crianças quando comparados as
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brincadeiras tradicionais, ainda mais quando a
questão é socialização.
O interesse das crianças em jogos comprados
em lojas também é enorme, e é uma boa pedida, pois
eles trabalham muito bem a coordenação motora em
todos os aspectos, a área cognitiva, afetiva, social e
moral
enfim,
trabalham
bastante
para
o
desenvolvimento infantil.
Os jogos, brinquedos e brincadeira são de
extrema importância na vida das crianças, quando
bem aplicados tem grande valor educacional e deve
ser visto como um aliado dos professores e não algo
aplicado somente nas horas vagas para o simples
divertimento, não que este não seja importante, é
importantíssimo, mas sem a função educativa perde
o sentido educacional do brincar dirigido. Tudo irá
depender do interesse e empenho do professor em
transformar o lúdico em prática docente ou mero
passa tempo escolar.
Faria (1997, p.9) ressalta que “a criança será
percebida pela sociedade de forma diversificada ao
longo dos tempos, conforme as determinações das
relações de produção vigentes em cada época”.
Desemaranhando o mistério do brincar
Nesta obra de arte de Pieter Bruegel de 1560,
já mostravam brincadeiras que ainda são realizadas
nos dias atuais, observe as figuras em destaque e
suas respectivas descrições.
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Nome: Bolinha.
Faixa etária: a partir de três anos.
Material: o próprio corpo.
Passo a passo: pode ser brincado individualmente
ou em grupo, onde se deve sentar com as pernas
flexionadas e cruzadas, com as mãos segurando os
pés, tornando-se assim em uma “bolinha” girando e
rodando com o corpo nessa posição.
Objetivos: desenvolve a coordenação motora global.
Nome: cinco marias.
Faixa etária: a partir de seis anos.
Material: cinco pedrinhas ou cinco saquinhos.
Passo a passo: espalhar as pedrinhas ou os
saquinhos no chão jogar uma para cima e pegar os
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demais que estão no chão, um de cada vez, até que
todos sejam pegos, quem errar a sequência passará
a vez para o outro, ganha quem terminar a sequência
primeiro.
Objetivos:
trabalhar
habilidade
coordenação fina e concentração.

motora

de

Nome: cavalinho de pau.
Faixa etária: a partir de dois anos.
Material: pode ser uma vassoura, somente o cabo ou
o que a imaginação lhe permitir.
Passo a passo: consiste em montar-se sobre algo
simbolizando um cavalo.
Objetivos: é uma brincadeira simbólica que utiliza na
maioria das vezes um brinquedo desestruturado,
desenvolvendo assim a imaginação, a criatividade,
habilidade motora global, além de proporcionar
através dessa brincadeira que a criança expresse
seus medos anseios e desejos.
Nome: balança caixão.
Faixa etária: a partir de seis anos.
Material: o próprio corpo.
Passo a passo: brinca-se com três crianças ou mais,
uma será balançada pelas outras que a segurarão
pelas pernas e braços.
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Objetivos: trabalhar a coordenação motora grossa
manual, socialização e pode até trabalhar a área
cognitiva com noções de peso e medidas
(matemática), tudo dependerá do educador que
estiver dirigindo a brincadeira.
Nome: pula cela.
Faixa etária: a partir de seis anos.
Material: o material utilizado é o próprio corpo.
Passo a passo: brinca-se com duas crianças ou
mais, onde deverão ficar em fila, o último da fila
deverá pular os colegas que estão a sua frente ao
pular o ultimo integrante da fila deverá se abaixar para
também ser pulado.
Objetivos: Desenvolver habilidades motoras de
coordenação grossa, pedal e global, além de
socializar.
O brincar e a aprendizagem, as brincadeiras
fazem parte do cotidiano escolar.
A Psicologia nos mostra ao longo de anos a
relação do brincar com os processos de
desenvolvimento infantil, que tem em Vygotsky (2007)
um dos seus principais representantes, o brincar é uma
atividade criadora, na qual imaginação, fantasia e
realidade atuam juntas na produção de novas
possibilidades de criação, expressão e ação pelas
crianças, assim como de novas formas de construir
relações sociais. Vygotsky compreende que, se por um
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lado a criança de fato reproduz e representa o mundo
por meio das situações criadas nas atividades de
brincadeiras, por outro lado tal reprodução não se faz
passivamente, mas mediante um processo ativo de
reinterpretação do mundo, que abre lugar para a
invenção e a produção de novos significados, saberes
e práticas. Segundo Vidal e Filho (2000), a escola não
foi feita nem pensada de forma afetiva, mas para que
corpos estejam em pleno desenvolvimento de trabalho.
Para os autores:
“A repartição das salas e dos
corredores, a localização e o formato de
janelas e portas, a distribuição de alunos
e alunas na sala de aula e nos demais
espaços das escolas dos nossos atuais
prédios apontam para a construção de
lugares
concebidos
como
cientificamente
equacionados,
em
função do número de pessoas, tipo de
iluminação e cubagem de ar. Frias, as
paredes e as salas conformam a
imagem de ensino racional, neutro e
asséptico. Implicitamente se afastam do
ambiente
escolar
características
afetivas. Mentes, mais do que corpos,
estão em trabalho. E, nesse esforço, a
escola abandona a criança para
constituir o aluno” (p.32).

O brincar é fonte de desenvolvimento e de
aprendizagens. Ele engloba o que a criança já sabe e
pula para o novo, entre a experiência já adquirida e o
desafio, a memória do que já sabe e a imaginação do
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que se pode fazer, entre a realidade e a fantasia. A
brincadeira é de fundamental importância para o
desenvolvimento infantil, na medida em que a criança
pode transformar e produzir novos significados. Ainda
ressalta Machado (2003, p.37):
“Brincar é também um grande canal para
o aprendizado, senão o único canal para
verdadeiros processos cognitivos. Para
aprender precisamos adquirir certo
distanciamento de nós mesmos, e é isso
o que a criança pratica desde as
primeiras brincadeiras transicionais,
distanciando-se da mãe. Através do filtro
do distanciamento podem surgir novas
maneiras de pensar e de aprender sobre
o mundo. Ao brincar, a criança pensa,
reflete e organiza-se internamente para
aprender aquilo que ela quer, precisa,
necessita, está no seu momento de
aprender; isso pode não ter a ver com o
que o pai, o professor ou o fabricante de
brinquedos propõem que ela aprenda”.

As entrevistas a seguir nos mostrarão diferentes
visões do brincar e sua ligação com o
aprendizado.
Entrevista com dois professores.
Entrevistada: Camila Silva de Oliveira (28 anos)
1-Por que o brincar é importante?
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R: Para o desenvolvimento integral da criança, ao
brincar a criança desenvolve todas as áreas do
conhecimento.
2- Quais são as brincadeiras do dia a dia de sua
infância? Descreva duas brincadeiras ou mais.
R: Brincava muito de bonecas e casinha.
Entrevistada: Priscilla da Silva Oliveira (31 anos)
1-Por que o brincar é importante?
R: Brincando a criança se desenvolve de forma
global, além de terem prazer no que estão fazendo.
2- Quais são as brincadeiras do dia a dia de sua
infância? Descreva duas brincadeiras ou mais.
R: Gostava de brincar de pega- pega e pular
amarelinha.
Entrevista com duas crianças
Entrevistada: Caroline Lima Jaclbuce (6anos)
1-Por que o brincar é importante?
R: Porque eu gosto.
2- Quais são suas duas brincadeiras favoritas?
R: Pega -pega e esconde –esconde.
Entrevistada: Laura Mancuso (5 anos)
1-Por que o brincar é importante?
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R: Porque é legal.
2- Quais são suas duas brincadeiras favoritas?
R: Futebol e esconde –esconde.
Entrevista com duas pessoas que são avós.
Entrevistada: Fátima Aparecida de Oliveira (50 anos)
1- Por que brincar é importante?
R: Para a criança ficar mais esperta e se distrair.
2- Quais são as brincadeiras do dia a dia de sua
infância? Descreva duas brincadeiras ou mais.
R: Brincava muito de empinar pipa e mãe da rua, onde
uma criança ficava no meio da rua tentando pegar as
demais que tinham que atravessar, a criança que
fosse pega virava o pegador que ficava no meio da
rua.
Entrevistada: Maria Eulália da Silva (79 anos)
1- Por que brincar é importante?
R: porque a criança gosta e fica feliz.
2- Quais são as brincadeiras do dia a dia de sua
infância? Descreva duas brincadeiras ou mais.
R: Gostava de brincar de saquinhos (cinco marias) e
de se esconder dentro do mato para assustar os
colegas.
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A dicotomia entre as brincadeiras tradicionais e as
Brincadeiras atuais
Hoje podemos perceber que a infância e suas
brincadeiras vêm se desenvolvendo de acordo com os
avanços da sociedade e suas tecnologias. Antes o
brincar consistia em reunir os amigos de rua, jogar
futebol, construir brinquedos manualmente como, por
exemplo, bilboquês, petecas, hoje as tecnologias e
seus recursos foram ocupando o lugar do contato físico
entre as pessoas das e brincadeiras mais tradicionais.
Algumas crianças já possuem celulares, tablets e
equipamentos eletrônicos. Contudo fica ai uma
questão: de que forma inserir essas brincadeiras
tradicionais no dia a dia dos pequenos já tão
acostumadas com brinquedos modernos, motorizados,
eletrônicos cada vez mais sofisticados? O brincar
assim como as brincadeiras devem sempre estimular a
interação da criança com outras crianças bem como
auxiliar na socialização, na cooperação, e
principalmente provocar na criança o trabalho com a
imaginação, conforme Pedroza (2005) elucida:
“Através da brincadeira, a criança tem a
possibilidade de experimentar novas
formas de ação, exercitá-las, ser
criativa, imaginar situações e reproduzir
momentos e interações importantes de
sua vida, ressignificando-se. Os jogos e
as brincadeiras são uma forma de lazer
no qual estão presentes as vivências de
prazer e desprazer. Representam uma
fonte de conhecimento sobre o mundo e
Mariana Cristina da Silva Lopes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1166

sobre si mesmo, contribuindo para o
desenvolvimento de recursos cognitivos
e afetivos que favorecem o raciocínio,
tomada de decisões, solução de
problemas e o desenvolvimento do
potencial criativo. A brincadeira assume
um papel essencial porque se constitui
como produto e produtora de sentidos e
significados
na
formação
da
subjetividade da criança” (PEDROZA,
2005 p.62).

Assim, as brincadeiras devem ser realizadas de
maneira lúdica, onde a criança pode aprender por meio
do brincar, conhecer regras, interagir com outras
crianças, trocar experiências e acima de tudo ser
criança. Com o avanço tecnológico um dos desafios
encontrados
na
contemporaneidade
são
os
equipamentos eletrônicos que estão cada dia mais
caindo no gosto das crianças.
Segue algumas descrições, comparativos entre esses
dois tipos de brincadeiras:
Elástico - tradicional
Descrição:
Nome: elástico.
Faixa etária: a partir de quatro anos dependendo da
sequência de saltos.
Material: um elástico de mais ou menos quatro
metros.
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Passo a passo: participam três ou mais integrantes,
em esquema de revezamento onde dois seguram o
elástico com o corpo e o outro ou os outros pulam, em
uma sequência de saltos com dificuldade gradativa,
quem errar a sequência de saltos passa a vez para o
outro. Ganha quem terminá-la primeiro.
Objetivo: trabalhar na criança coordenação motora
grossa para, além de criatividade com a elaboração
de novas sequências de saltos.
Pular corda - tradicional
Descrição:
Nome: pular corda.
Faixa etária: a partir de seis anos.
Material: uma corda.
Passo a passo: brinca-se três pessoas ou mais, duas
baterão a corda e a outra ou as outras a pularão.
Objetivo: trabalhar a coordenação grossa pedal na
criança que ira pular e manua para quem irá bater a
corda, além de socializar.
Vídeo game - atual
Descrição:
Nome: Vídeo Game.
Faixa etária: a partir de quatro anos dependendo do
jogo.
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Material: um vídeo – game e jogos variados.
Passo a passo: cada jogo terá o seu passo a passo,
normalmente em fases que vão aumentando o grau
de dificuldade.
Objetivos: desperta na criança a imaginação,
habilidade tecnológica, dependendo do jogo
raciocínio lógico e estratégico.
O brincar, a linguagem e a criatividade
Ao brincar a criança imagina, cria e demonstra
seus anseios, medos e desejos.
Na brincadeira a criança se comunica com o
mundo e com sigo mesma, pois ali demonstra e
desenvolve suas capacidades de imaginação, criação,
atenção, coordenação, imitação e muito mais.
No ato de jogar é internalizado na criança de
forma prazerosa regras, ética e postura social.
O brincar, o currículo e a organização
Brincadeiras de bebês que contribuam para seu
desenvolvimento:
➢ Brincadeiras de esconder e achar objetos;
➢ Brincadeira de levantar e abaixar sucessivamente;
➢ Brincadeira de imitação;
➢ Rolar, engatinhar, manipular objetos;
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➢ Brincadeiras em grupo, de socialização, disputa por
brinquedos...
O brincar de faz de conta segundo Jean Piaget
Os jogos simbólicos ou de faz de conta
proporcionam a criança o brincar espontâneo, assim
demonstrando em seu brincar seus desejos medos
anseios, as atividades simbólicas é um momento rico,
onde o educador tem um momento único para observar
seu aluno e “avaliá-lo” em todos os sentidos. Piaget
ainda ressalta:
“A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento
do desenvolvimento mental, como um mecanismo completamente
montado e radicalmente diferente dos que o precederam.
Apresenta, pelo contrário, uma continuidade admirável com os
processos adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à associação
habitual e ao reflexo, processos sobre os quais ela se baseia, ao
mesmo tempo em que os utiliza.” (PIAGET, 1986, p.23).

➢ Brincar de mamãe e filhinho;
➢ Brincar de fazer comidinha;
➢ Brincar de imitar personagens;
➢ Brincar de imitar animais, pessoas, objetos...
O brincar construtivo
Ao brincar, seja com brinquedo ao não, a criança
apresenta aparente variações na maneira de como
brinca dessa mesma brincadeira, ou seja ela aprimora
essa maneira de brincar, ela constrói durante essa
brincadeira, como por exemplo uma criança de 2 anos
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ao se deparar com um brinquedo de encaixe que traz
botões sonoros tampas de diversos tamanhos e outras
atividades todas no mesmo brinquedo, a primeiro
momento a criança apresentará uma dificuldade um
manipular todas as atividades do brinquedo, mas
depois de algum tempo, não muito longo em até um
mês, a criança irá explorar este brinque e descobrirá
todos seus atributos. Outro exemplo é o quebra
cabeça, uma criança que se depara pela primeira vez
com essa brincadeira ira ter dificuldade em brincar da
maneira convencional, irá montar algumas partes em
um determinado tempo, poderá até atribuir outras
funções as peças do quebra cabeça, mas logo
perceberá que as peças formam figuras e que para isto
não se pode faltar nenhuma peça, de forma gradativa
irá conseguir montar todo o quebra cabeça e cada vez
irá fazê-lo mais rápido.
Brincadeiras de encaixe ou de construção e/ou de
regras.
Nome: Ludo (jogo de regras)
Faixa Etária: a partir de 6 anos.
Material: tabuleiro específico de Ludo, peões e dado.
Passo a passo: joga-se de dois a quatro jogadores
cada participante terá quatro peões, que deverão ser
levados ao centro do tabuleiro, depois de darem uma
volta completa. Ganha quem chegar com os quatro
peões no centro primeiramente. Ao longo do percurso
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um peão poderá “comer” o peão do adversário que
deverá voltar para o início do jogo.
Objetivo: estimular estratégias, internalizar regras,
socializar e trabalhar com números.
Nome: Quebra cabeça (de construção ou encaixe)
Faixa etária: a partir de 2 anos (segundo indicação
de dificuldade)
Material: Quebra cabeça.
Passo a passo: brinca-se com um ou mais
participantes e consiste em montar com peças móveis
uma figura.
Objetivo: estimular o raciocínio, socializar quando se
brinca em grupo, trabalha a coordenação motora fina,
prevê que este pode ser montado e desmontado por
diversas vezes.
Nome: Blocos de construção ou “Lego” (brincadeira
de construção)
Faixa etária: a partir de 2 anos.
Material: Blocos ou peças que encaixam-se uma na
outra.
Passo a passo: nessa brincadeira a criança a criança
ficará livre para construir o que quiser, usando assim
a criatividade.
Objetivo: trabalhar a criatividade, a imaginação, a
coordenação motora fina, nessa brincadeira a criança
Mariana Cristina da Silva Lopes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1172

irá criar seu próprio brinquedo e posteriormente irá
brincar com este de forma simbólica, a cada
brincadeira irá aprimorar sua forma de construir e de
montar.
Nome: Dama (jogo de regra)
Faixa etária: a partir de 6 anos.
Material: jogo de Dama
Passo a passo: joga-se com dois participantes cada
um será uma cor diferente, mas terão o mesmo
número de peças, um jogador terá que comer as
peças do outro, ganha quem comer todas as peças
do adversário.
Objetivo: internalizar regras, estimular estratégias de
jogo e socializar.
Nome: Mímica (jogo de regras).
Faixa etária: a partir de 5 anos.
Material: fichas com o que se deverá imitar.
Passo a passo: joga-se em duas turmas, uma de
cada vez deverá escolher uma criança de seu próprio
grupo que irá pegar uma ficha e deverá imitar para
seu proprio grupo o que está pedindo na ficha, seu
grupo terá um determinado tempo para acertar qual é
a mímica. Ganha o grupo que tiver mais acertos.
Objetivo: estimular a criatividade remeter-se ao
imaginário, socializar e trabalhar a colaboração em
prol de seu próprio grupo.
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A criança e a cultura lúdica
O brincar da criança contemporânea
O mundo contemporâneo nos leva a ter uma
vida muito prática, hoje a rotina do ser humano é
carregada de tarefas, o que reflete em consequências
de grande expressão na vida das crianças, que acabam
sem a preocupação dos pais em proporcionar um
ambiente propício para se explorar as brincadeiras, é o
caso dos apartamentos que muitas vezes não
oferecem recursos para esse tipo de atividade, a vida
que os adultos levam acabam fazendo transformações
na maneira que as crianças vivem e como estas
brincam, por falta de tempo dos responsáveis em leválas a parques ou até mesmo realizar brincadeiras e
jogos junto com seus filhos, as crianças acabam “se
virando” sozinhas, passando horas na frente de
computadores e televisores, sendo assim atacadas
diretamente pela midia, que acabam passando para as
crianças padrões de beleza, de compra, de como ser e
agir.
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Unidade didática
Atividade esporádica
a) Público alvo: alunos do 1º ano.
b) Perfil da turma: apesar de ser uma turma tranquila
estão com dificuldade em alfabetização.
c) Tema: alfabetização.
d) Justificativa: trabalhar o jogo trilho do saber para
suprir as dificuldades dos alunos em alfabetização.
e) Objetivos: estimular a alfabetização de forma lúdica,
evoluir na hipótese alfabética dos alunos.
f) Conteúdo: formação de palavras com letras móveis,
questões de o que é o que é com o tema
alfabetização.
g) Procedimentos de ensino: em um tabuleiro
confeccionar uma trilha, com casas em quatro cores
diferentes, com uma roleta as crianças avançarão
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com peões pelas casas, a casa que a criança cair
terá uma cor que será correspondente a uma ficha de
questões, ex.: escreva a palavra BONECA utilizando
as letras móveis, ou até mesmo pedir que a criança
escreva alguma frase. Ganha a criança, dupla ou trio
que chegar ao final da trilha primeiro.
h) Recursos de ensino: a estratégia será trabalhar de
forma lúdica para internalizar nas crianças as
questões da alfabetização de maneira prazerosa
i) Critérios de avaliação: a avaliação será realizada ao
longo do processo, será contínua e avaliada a cada
jogo.
j) Recursos materiais: para a confecção do tabuleiro e
das fichas de questões: cartolina branca e canetas
hidrográficas coloridas, será utilizado também letras
móveis de papel, peões e uma roleta de números.
Considerações finais
Na educação infantil, as crianças se relacionam e
absorvem conhecimentos através das brincadeiras e
relações, é uma fase de despertar o interesse de
descobrir e aprender. O brincar é uma necessidade
física, uma atividade interna que estimula o seu
aprendizado através da experiência vivida. Nós
enquanto professores devemos oportunizar a
ludicidade e conscientizar ao famílias dessa
importância e de outras questões em relação ao
brincar no ensino aprendizagem. As famílias também
devem entender que a criança, nesta etapa da
Educação Infantil, ao brincar está adquirindo
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conhecimentos, e não apenas passando o tempo no
ambiente que vive. O professor deve planejar
incluindo os jogos e brincadeiras nas atividades
cotidianas, ter o brincar como elemento fundamental
e indissociável de sua rotina escolar. A brincadeira
deve sempre fazer parte do seu plano de aula,
desenvolver o lúdico, proporcionando aos bebês e
crianças a satisfação ao aprender brincando.
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O AUTISMO
Luana dos Santos Gomes Marianno

Resumo
O autismo é um transtorno definido por alterações
presentes antes dos três anos de idade e que se
caracteriza
por
alterações
qualitativas
na
comunicação, na interação social e no uso da
imaginação.
Definição da Autism Society of American – ASA
(1978)
Autism Society of American = Associação Americana
de Autismo
O autismo é uma inadequação no desenvolvimento
que se manifesta de maneira grave por toda a vida.
Aparece tipicamente nos três primeiros anos de vida.
Acomete cerca de 20 entre cada 10 mil nascidos e é
quatro vezes mais comum no sexo masculino do que
no feminino. É encontrado em todo o mundo e em
famílias de qualquer configuração racial, étnica e
social. Não se conseguiu até agora provar qualquer
causa psicológica no meio ambiente dessas crianças,
que possa causar a doença. Segundo a ASA, os
sintomas são causados por disfunções físicas do
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cérebro, verificados pela anamnese ou presentes no
exame ou entrevista com o indivíduo.
Abstract
Autism is a disorder defined by changes present
before three years old and is characterized by
qualitative abnormalities in communication, social
interaction and the use of imagination.
Definition from Autism Society of America - ASA
(1978).
Autism is an inadequacy in the development which is
manifested in a serious way the whole life. Typically
appears during the first three years of life. Affects
about 20 of every 10,000 births and is four times more
common in males than females.
It is found throughout the world and in families of all
racial, ethnic and social setting. It wasn't proven so far
any issue in the psychological environment of these
children, which can cause the disease. According to
ASA, the symptoms are caused by physical disorders
of the brain, checked by anamnesis or present on the
exam or interview with the person.
INTRODUÇÃO
O autismo é uma disfunção global do
desenvolvimento, um transtorno definido por
alterações presentes antes dos três anos de idade.
Afeta a capacidade de comunicação, de estabelecer
relacionamento e de responder apropriadamente ao
Luana dos Santos Gomes Marianno

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

ambiente, na
imaginação.

interação

social e

no

1179

uso

da

O Transtorno Autista consiste na presença de
um
desenvolvimento
comprometido
ou
acentuadamente 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. DEFINIÇÃO DO DSM-IV-TR (2002)
Autismo infantil: Transtorno
desenvolvimento caracterizado por:

global

do

a) um desenvolvimento anormal ou alterado,
manifestado antes da idade de três anos;
b)
apresentando
uma
perturbação
característica do funcionamento em cada um dos três
domínios seguintes: interações sociais, comunicação,
comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o
transtorno se acompanha comumente de numerosas
outras manifestações inespecíficas, por exemplo:
fobias, perturbações de sono ou da alimentação,
crises de birra ou agressividade (auto-agressividade).
DEFINIÇÃO DA CID-10 (2000)
SINTOMAS DO AUTISMO
Segundo a ASA (Autism Society of American),
indivíduos com autismo usualmente exibem pelo
menos metade das características listadas a seguir:
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1. Dificuldade de relacionamento com outras
crianças;
2. Riso inapropriado;
3. Pouco ou nenhum contato visual;
4. Aparente insensibilidade à dor;
5. Preferência pela solidão; modos arredios;
6. Rotação de objetos;
7. Inapropriada fixação em objetos;
8. Perceptível hiperatividade ou extrema
inatividade ;
9. Ausência de resposta aos métodos normais
de ensino;
10. Insistência em repetição, resistência à
mudança de rotina;
11. Não tem real medo do perigo (consciência
de situações que envolvam perigo);
12. Procedimento com poses bizarras (fixar
objeto ficando de cócoras; colocar-se de pé numa
perna só; impedir a passagem por uma porta,
somente liberando-a após tocar de uma determina
maneira os alisares);
13. Ecolalia (repete palavras ou frases em
lugar da linguagem normal);
14. Recusa colo ou afagos;
15. Age como se estivesse surdo;
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16. Dificuldade em expressar necessidades usa gesticular e apontar no lugar de palavras;
17. Acessos de raiva - demonstra extrema
aflição sem razão aparente;
18. Irregular habilidade motora - pode não
querer chutar uma bola, mas pode arrumar blocos.
Porém é importante salientar que nem todos
com autismo apresentam todos estes sintomas, mas
a maioria está presente nos primeiros anos de vida da
criança.
LEIS DO AUTISMO
A presidente Dilma Rousseff, institui em
Dezembro do ano passado, uma lei que gira em torno
da proteção dos direitos da pessoa com transtorno,
autista. Lei n: 12.764.
À medida que o projeto foi aprovado na câmara,
os deficientes autistas, conseguiram usufruir dos
outros benefícios na legislação Brasileira.
As principais diretrizes da educação Lei n:
7.853 de 1989 dispõem sobre o apoio das pessoas
portadoras de deficiência, sua integração social,
estatuto da criança e do adolescente (ECA), 1990.
A política Nacional de educação especial na
perspectiva da educação inclusiva.
Lei b: 10.845/04 institui o programa de
complementação ao Atendimento Educacional
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Especializado ás pessoas portadoras de deficiência,
e dá outras providências.
Lei n: 12.764/12 institui a política de proteção
dos direitos da pessoa com transtorno do Espectro
Autista.
SÍNDROME DE ASPERGER
É necessário que a rotina dos alunos, com
síndrome seja preservada, pois eles não se sentem
confortáveis quando sua rotina é mudada
constantemente. É muito importante, nesse caso,
manter menos hábitos de uma maneira equilibrada e
organizada. Todas as vezes que algumas mudanças
forem acontecer em sua rotina, o aluno deverá ser
avisado acompanhado, isso precisa ser bem
trabalhado de uma maneira gradativa.
Aviso como finais de semana e férias podem
ser anunciados previamente. Todos os tipos de
regras devem ser explicados, ou seja, de forma clara
e objetiva. Como os alunos com síndrome de
Asperger seguem á risca todos os tipos de instruções
que são pássaros, é muito importante entender que
as regras sejam apresentadas por escrito.
Sempre usar uma área de interesse de
maneira interdisciplinar, os alunos com esse tipo de
síndrome apresentam algum tipo de assunto central
de interesse, este deve ser bem explorado de uma
maneira que aborde e inclua todas as disciplinas e
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que seja trabalhado de acordo com o interesse dos
alunos.
Recursos visuais: Os alunos com síndrome de
asperger conseguem se desenvolver de forma que
tenha muita explicação que use os recursos como
mapas, figuras, listas, etc.
Linguagem concreta: E necessário ser evitado
ao máximo, usar algum tipo de linguagem abstratas e
de metáforas.
Artigo: Jorge Márcio pereira de Andrade é
médico psicanalista e analista, institucional, criador
do blog, imperativo, defnet e ativista de direitos
humanos de pessoas com deficiência.
Artigo: Marcos Mion, apresentador, da rede
Record tem um filho que se chama Romeo, portador
de autismo, que leva a ter dificuldade no
desenvolvimento.
Quando constatou, essa deficiência, o
tratamento do Romeo, filho do Mion, foi no Exterior.
Em seu depoimento, Mion fala sobre a escolha da
família, de ter uma base no Brasil. Romeo nasceu
prematuro, aos sete anos, pois a esposa teve falta de
liquido amniótico que protege o bebe de agressões
externas, e doenças.
Hoje o pai Mion, explica que o filho leva uma
vida normal, na escola, nas atividades, em família, e
amigos e é amado por todos.

Luana dos Santos Gomes Marianno

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1184

CLASSIFICAÇÃO DO AUTISMO
O Autismo é uma parte das cinco Desordens
Desenvolventes
Patentes
(DDP),
que
são
caracterizadas por:
* Anomalias de interações e de comunicações sociais
* Interesses restritos
* Comportamento altamente repetitivo
O Autismo tem uma vasta gama de severidade
e de sintomas que são usados frequentemente para
classificar as desordens do espectro do Autismo.
Cada uma das síndromes sob EDA (Escala de
Desordem do Autismo) é diferente da outra. Por
exemplo, os povos com síndrome de Asperger não
têm nenhum atraso substancial durante o
desenvolvimento da língua.
O Autismo próprio é chamado frequentemente
de “desordem autística”, ou “autismo da infância”, ou
ainda “autismo infantil”. O autismo de alguns
indivíduos pode ser silencioso ou manifesto somente
como uma inabilidade mental, quando em outro, pode
haver movimentos repetitivos como o balançar das
mãos.
Alguns indivíduos autistas podem ser normais
em todos os fatores da vida, com exceção de ser
inábeis socialmente. Podem focalizar interesses e ter
uma comunicação pedante. Os limites entre
categorias diagnósticas são necessariamente um
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DIAGNÓSTICO DO AUTISMO
O
Autismo
pode
normalmente
ser
diagnosticado nas crianças ao redor de 2 anos.
Contudo, pode ser difícil diagnosticar porque os
sintomas se tornarão mais frequentes, somente
quando estiverem mais velhas. Alguns povos com
EDA crescem sem nunca ser diagnosticado.
TIPOS DE EDA
A Escala de Desordem do Autismo inclui uma
grande variedade de desordens e variações. Alguns
tipos de EDA incluem:
Desordem Autística: conhecida às vezes como
“o autismo clássico”. Isto manifesta como atrasos de
língua significativos, desordens sociais e de
comunicação, com comportamentos incomuns. Pode
haver algumas dificuldades de aprendizagem
adicionais e uma inteligência abaixo da média
também.
Síndrome de Asperger: os Sintomas são mais
suaves do que o autismo clássico. Há algumas
desordens sociais e comportamentos incomuns. Não
pode haver tipicamente nenhum problema de língua
ou inabilidade intelectual. Contudo, algumas áreas do
desenvolvimento da língua podem ser afetadas.
Podem tipicamente ter problemas com humor
compreensivo ou figuras de discurso. Algumas
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crianças têm habilidades particulares nas áreas que
exigem a lógica, a memória e a faculdade criadora, tal
como matemática, informática e canção.
A Desordem Desenvolvente Patente DDP:
especificada como “o autismo atípico” - estes
indivíduos encontram alguns dos critérios para a
desordem ou a síndrome autística de Asperger, mas
não tudo. Os sintomas podem ser menos e mais
suaves. Pode haver desordens sociais e de
comunicação. As crianças com EDA podem ter ao
mesmo tempo, outros problemas tais como a
desordem da hiperatividade (DH) ou do deficit de
atenção (DA), a síndrome de Tourette ou as outras
desordens
do
tique,
dyspraxia
(desordem
desenvolvente da coordenação), epilepsias etc.
O Autismo pode igualmente ser dividido no
autismo syndromal e non-syndromal. O autismo
Syndromal é associado com o atraso mental severo
ou profundo ou características congenitais tais como
a esclerose tuberosa. Por exemplo, aqueles síndrome
de Asperger. A síndrome de Asperger, contudo, é
diferente de outras síndromes do autismo porque
estes indivíduos tendem a executar melhor
cognitivamente do que aqueles com o autismo.
O Autismo pode igualmente ser do tipo
regressivo. Nestas crianças (é visto geralmente nas
crianças), o diagnóstico do autismo é feito com base
na perda de língua ou de habilidades sociais,
tipicamente com 1 a 2 anos de idade.
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Outros testes para subtipos do autismo
Independentemente do diagnóstico de subtipos
individuais por testes baseados em entrevistas,
outros testes são igualmente úteis. Novas tecnologias
podem ajudar a identificar os subtipos biológicos
relevantes que podem ser vistos em varreduras de
cérebro, para ajudar nos estudos neuro genéticos do
autismo.
Os genes estão sendo estudados também para definir
os subtipos do autismo. Por exemplo, “Tipo - 1
autismo” denota os casos raros do autismo que
testam o positivo para uma mutação no gene
CNTNAP2.
AUTISMO – PRINCIPAIS AUTORES
A primeira definição de autismo como um
quadro clínico ocorreu em 1943, quando o médico
austríaco Leo Kanner, que na época trabalhava no
hospital Johns Hopkins (em Baltimore, nos EUA),
focou seu olhar a um grupo de crianças com idades
que variavam entre 2 e 8 anos, cujo transtorno ele
denominou de distúrbio autístico de contato afetivo.
Embora o termo autismo já houvesse sido introduzido
na psiquiatria por Plouller em 1906, como item
descritivo do sinal clínico de isolamento (CAMARGOS
et al. , 2005). A detalhada descrição dos sintomas
feita por Kanner permitiu diferenciar o autismo de
outras síndromes, tais como psicose infantil e
esquizofrenia. Este trabalho de Kanner foi muito
importante para dar base à psiquiatria da infância nos
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EUA e também mundialmente. Kanner evidenciou
nos casos que estudou, as seguintes características:
* Inabilidade em desenvolver relacionamento
com outras pessoas;
* Atrasos na aquisição da linguagem;
* Uso não comunicativo da linguagem após seu
desenvolvimento;
* Tendência a repetição da fala do outro
(Ecolalia);
* Uso reverso de pronomes;
* Brincadeiras repetitivas e estereotipadas;
* Rotina rígida e padrão restrito de interesses
peculiares;
* Falta de imaginação;
* Boa memória mecânica;
* Aparência física normal.
No mesmo período em que Kanner publicou
seu trabalho em uma revista científica, Asperger, em
1944, descreveu o quadro clínico de 4 meninos de 7
a 11 anos que apesar de apresentarem semelhanças
ao quadro de Kanner definiu outro quadro clínico,
conhecido como síndrome de Asperger.
A descrição de Asperger apesar de também
detalhada deixou de levar em consideração casos
semelhantes já descritos na literatura da época.
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Porém a descrição de Kanner teve maior
visibilidade por ter sido publicada em inglês.
Além de Asperger, outros autores também
descreveram quadros clínicos específicos (Rett,
Heller etc.) todos de início na infância, classificandoos como transtorno de desenvolvimento. (WOLFF,
2004)
Após o primeiro trabalho, o próprio Kanner e
Eisenberg elegeram duas características principais
para diagnosticar o transtorno, sendo eles a rotina
rígida e padrão restrito de interesses peculiares e
Inabilidade em desenvolver relacionamento com
outras pessoas, ambos surgindo nos primeiros 2 anos
de vida.
O termo autismo já havia sido usado por
Bleuler em 1991 para descrever um sintoma
fundamental da esquizofrenia. Estes dois fatos juntos
trouxeram confusão para os termos, os conceitos e a
definição do quadro clínico, resultando em estudos
clínicos e pesquisas cujo objetivo de investigação era
distinto, todos sobre a denominação do autismo.
Cabe ressaltar que enquanto na esquizofrenia existe
uma tendência ao isolamento por retraimento nos
relacionamentos, na síndrome descrita por Kanner
acontece uma incapacidade de se relacionar.
A partir do reconhecimento da pesquisa de
Kanner houve publicação de livros, capítulos de
livros, artigos, grandes movimentos de pais de
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indivíduos com autismo e também identificação de
casos descritos num período anterior à publicação.
Outro trabalho, que foi publicado por Sir
Michael Rutter, teve grande importância para o
desenvolvimento do conhecimento na área, pois
trouxe uma relação ao nível de desenvolvimento
neuropsicomotor e cronológico, além de uma
importante investigação coexistente de relatos
mentais e problemas neurológicos que só aparecem
no período posterior da vida dos indivíduos afetados,
como as crises de epilepsia.
Estes trabalhos mais detalhados facilitaram a
identificação da síndrome e criaram um método de
abordagem para atender as pessoas atingidas por ela
de forma especializada. Embora não se tenha
conclusão quanto a causa da síndrome, o mais
provável é que seja relacionada a fatores
neurobiológicos e genéticos, tais como anomalia
anatômica ou fisiológica do sistema nervoso central
ou problemas constitucionais inatos predeterminados
biologicamente. (AKSHOMOFF, 2006)
Kanner, em 1971, retomou seu trabalho com
os casos iniciais, reavaliando os pacientes já
estudados, que agora estavam na fase adulta. Este
novo estudo confirmou a descrição inicial de que o
quadro já está presente desde a primeira infância. Ele
ressaltou então o quanto a inclusão, as técnicas de
instrução, a educação e a consideração das
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habilidades dos indivíduos portadores da síndrome
pode contribuir para um desenvolvimento mais pleno.
Nos anos 80, um trabalho de Asperger recebeu
também bastante atenção, cujo foco de investigação
trata dos indivíduos de alto funcionamento, que
impulsionou o campo para o conceito de espectro do
autismo, contribuindo no campo clínico e nas
pesquisas genéticas. A partir disso, o conceito de
autismo infantil mudou de sua descrição inicial,
passando a ser um conjunto de condições
denominado
de
Transtornos
Globais
do
Desenvolvimento (TGD), que posteriormente passou
a ser denominado Transtorno do Espectro Autista
(TEA). Dentro desse Espectro estão o Transtorno
Global do Desenvolvimento sem outra especificação,
Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett e
Transtorno Desintegrativo da Infância. Com isso,
destacam-se duas questões fundamentais: a
importância da identificação de sinas iniciais de
problemas de desenvolvimento em bebês, que
podem futuramente estar associados ao transtorno do
espectro autista e a necessidade do diagnóstico
diferencial. A primeira se refere às necessidades de
uma investigação, o que aumenta a chance de maior
eficácia no cuidado. A segunda se refere à construção
de procedimentos que devem ser utilizados pela
equipe
multiprofissional
responsável
pelo
estabelecimento do diagnóstico e a identificação de
comorbidades.
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CAUSAS DO AUTISMO
O autismo é um transtorno de um
desenvolvimento que aparece nos três primeiros anos
de vida, afetando o desenvolvimento normal do
cérebro relacionado às habilidades sociais e de
comunicação. Sendo assim o autismo é uma doença
física vinculada á biologia e a química anormal do
cérebro tendo suas causas exatas dessas anomalias
continuam desconhecidas, mas essa é uma área de
pesquisa muito ativa. Provavelmente, há uma
combinação de fatores que leva ao autismo.
Os fatores genéticos do autismo parecem ser
importantes. Por exemplo, é muito mais provável que
dois gêmeos idênticos tenham autismo do que
gêmeos fraternos ou irmãos. Da mesma forma, as
anomalias de linguagem são mais comuns em
parentes de crianças com autismo. Anomalias
cromossômicas e outros problemas do sistema
nervoso (neurológicos) também são mais comuns em
famílias com autismo.
AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Já houve suspeitas de várias outras causas
possíveis para o autismo, mas nenhuma foi
comprovada. Elas incluem:
* Dieta
* Alterações no trato digestório;
* Contaminação por mercúrio;
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* A incapacidade do corpo de utilizar vitaminas
e minerais de forma adequada;
* Sensibilidade a vacinas.
ARTIGO
“Segundo o artigo 2° do Segundo ASA –
AUTISM SOCIETY OF AMERICA, “Indivíduos com
Autismo usualmente exibem pelo menos metade das
características abaixo listadas.
Além disso, o
comportamento habitualmente ocorre através de
diferentes
situações
e
é
consistentemente
inapropriado para sua idade”.
Principais
características do autismo:
1) Dificuldade de relacionamento com outras
crianças;
2) Riso inapropriado;
3) Pouco ou nenhum contato visual;
4) Aparente insensibilidade à dor;
5) Preferência pela solidão;
6) Modos arredios;
7) Rotação de objetos;
8) Inapropriada fixação em objetos (apalpá-los
insistentemente, mordê-los);
9) Perceptível
inatividade;

iteratividade

ou

extrema
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10) Ausência de resposta aos métodos normais
de ensino;
11) Insistência em repetição, resistência em
mudança de rotina;
12 ) Não tem real medo do perigo (consciência
de situações que envolvam perigo).
13) Procedimento com poses bizarras (fixar
objetos ficando de cócoras; colocar-se de pé numa
perna só; impedir a passagem por uma porta,
somente liberando-a após tocar de uma determinada
maneira os alisares…
Entretanto os diagnósticos são formulados
sempre a partir da observação de um conjunto de
sintomas apresentados pela pessoa, os sintomas
devem incluir:
a) Anormalidades no ritmo do desenvolvimento
e na aquisição de habilidades físicas, sociais e de
linguagem;
b) Respostas anormais aos sentidos: o autista
pode ter uma combinação qualquer dos sentidos
(visão, audição, olfato, equilíbrio, dor e paladar); a
maneira como a criança equilibra o seu corpo pode
ser também inusitada;
c) Ausência ou atraso de fala ou de linguagem,
embora possam se apresentar algumas capacidades
específicas de pensamento;
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d) Modo anormal de relacionamento com
pessoas, objetos, lugares ou fatos.
CONCLUSÃO
Através
deste
artigo,
obtivemos
conhecimentos e informações relacionadas ao
autismo, que auxiliará muito na nossa formação como
educadores. Como os tipos diferentes de autismo e
sintomas. Para que uma criança portadora de autismo
se sinta incluída em um ambiente escolar, esta
precisa ter conhecimento sobre esta patologia para
assim de maneira satisfatória acolher esta criança.
Precisamos estar atentos porque normalmente estas
crianças gostam de ficar isoladas, sem fazer
nenhuma interação. Estas crianças e todas que
sofrem de alguma patologia devem ser tratadas com
muito carinho e cuidado, tanto pela família como por
todos que a cerca. A família e a escola têm uma
elevada importância na colaboração na participação
da vida do autista perante os seus interesses, rotinas
e necessidades.
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A MUSICALIDADE NO ENSINO INTEGRAL
Claudio Barbosa Novais

RESUMO

A música com maior ou menor intensidade está na
vida do ser humano, ela desperta anseios e emoções de
acordo com a aptidão de percepção que o ser humano
possui para assimilar a mesma, traz algumas sugestões de
atividades e analisa o papel da música no ensino regular.
Destacando também a inteligência musical, como uma das
múltiplas inteligências e à capacidade que a música tem de
entusiasmar o homem fisicamente e mentalmente, podendo
colaborar para a consonância pessoal, facilitando a
integração e a inclusão social.
A finalidade deste estudo é demonstrar que a música
não é somente uma associação de sons e palavras, mas
sim, um rico instrumento facilitador do processo de
aprendizagem que pode dinamizar as instituições de ensino,
pois ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e
satisfatório, envolvendo a mente e o corpo, facilitando a
aprendizagem e o desenvolvimento do educando, que é o
sujeito principal deste estudo.
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São várias dificuldades enfrentadas no cotidiano
escolar,
onde
predominam
diferentes
culturas,
vulnerabilidade social, violência escolar e a inclusão das
crianças que necessitam de aulas estratégicas para serem
alcançadas.
Palavras chaves: Educação, Musicalidade, Social,
Inclusão.
INTRODUÇÃO
Escutar-se muito falar do quanto à música pode
contribuir com a aprendizagem, favorecendo o
desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e
socioafetivo da criança, pois, já que estão todos
correlacionados; áreas indissociáveis formam um único ser
providas de necessidades, seja social, seja afetiva.
É interessante destacar que o ensino de música
tornou-se obrigatório na Educação Básica com a criação da
Lei 11.769 de 2008. Pela importância que a música tem para
o desenvolvimento infantil, os RCNEI de 1998 já trazem
objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho.
Todavia, não há um documento de âmbito nacional que
contemple o trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.
Vigotsky (1998, p. 76), afirma: “A separação dos
aspectos intelectuais dos afetivos é um dos defeitos da
psicologia tradicional. Diz que o pensamento tem sua origem
na motivação”.

Claudio Barbosa Novais

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1198

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo
29: A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL, 1996).
INCLUSÃO MUSICAL
De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CEB
Nº 2, de 11 de setembro de 2001, a educação especial
considera as situações singulares, os perfis dos estudantes,
as características biopsicossociais dos alunos e suas faixas
etárias e se pauta em princípios éticos, políticos e estéticos
de modo a assegurar:
I - a dignidade humana e a observância
do direito de cada aluno de realizar seus
projetos de estudo, de trabalho e de
inserção na vida social; II - a busca da
identidade própria de cada educando, o
reconhecimento e a valorização das suas
diferenças e potencialidades, bem como
de suas necessidades educacionais
especiais no processo de ensino e
aprendizagem, como base para a
constituição e ampliação de valores,
atitudes, conhecimentos, habilidades e
competências; III - o desenvolvimento
para o exercício da cidadania, da
capacidade de participação social,
política e econômica e sua ampliação,
mediante o cumprimento de seus deveres
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e o usufruto de seus direitos (BRASILMEC/SEESP, 2001, p. 1).

A integração entre os aspectos sensíveis,
afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a
promoção de interação 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 (RCNEI, 1998, p.44).
A escola precisa atender da melhor maneira
possível essas crianças, adequando tudo, para que a
experiência inclusiva contribua para uma educação
de maior qualidade. A escola que acolhe as crianças
com deficiência precisa de adaptações, mas isso gera
um crescimento enorme, tanto para as pessoas que
tratam com essas crianças, quanto para elas, que
acabam aumentando seus horizontes. Em relação à
educação especial, o artigo 3º da Resolução
CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001 especifica
que:
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
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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)
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
Segundo Oliveira (1995) “a promoção de
atividades que favorecem o envolvimento da criança
em brincadeiras, principalmente a criação de
situações imaginárias, tem nítida função pedagógica.”
Conforme Brasil (1998, p. 22, 2 v):
Nos estudos apresentados por Katsch e MerleFishman apud Bréscia (2003, p.60), 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”.
Assim, é importante desenvolver atividades
musicais que visem não à formação de músicos, mas
sim, por meio de experiências, vivências e
compreensão da linguagem do corpo musical, a
abertura de canais sensoriais, a facilitação da
expressão de emoções e a ampliação da cultura de
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um modo amplo e geral, contribuindo para a formação
integral do ser.
Ao entrar na escola, os pequenos já trazem
consigo ideias, emoções, vivências. O trabalho com
música aproxima o conhecimento formal do mundo
lúdico no qual se expressa. Pode-se dizer, portanto
que: “É nessa fase que faz sentido aprender
brincando e ensinar com o lúdico, aproximando o
conhecimento à realidade da criança, tornando sua
aprendizagem significativa” (CONRADO & SILVA,
2006, p.11).
A música, além de contribuir para deixar o
ambiente escolar mais alegre, pode ser utilizada
desde para criar uma atmosfera mais receptiva na
chegada dos alunos, a um momento mais relaxante
direcionando a um efeito calmante, após atividades
que exigiram mais agitação e movimentos.
Barreto (2000, p.45), 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”.
Também, apresenta sua função na redução de
tensão em momentos de avaliação e pode, e deve ser
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usada como um recurso no aprendizado de diversas
disciplinas, principalmente na alfabetização – o
momento de interagir lúdico abstrato concreto.
Segundo Lima (2001), “o espaço é muito
importante para a criança pequena, pois muitas, das
aprendizagens que ela realizará em seus primeiros
anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis
e/ ou acessíveis a ela”. Sendo assim, professor pode
contribuir para o aprendizado da vivência e do
trabalho em grupo conforme ele:
Acerca
dos
conteúdos
de
música,
encontramos
nos
“Referenciais
Curriculares
Nacionais de Educação Infantil” (1998) a orientação
para o professor propiciar a seu aluno: a exploração
de materiais e a escuta de obras musicais,
favorecendo o contato e as experiências com a
matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas
qualidades) e o silêncio; a vivência da organização
dos sons e dos silêncios em linguagem musical, pelo
fazer e pelo contato com obras diversas; a reflexão
sobre a música como produto cultural do ser humano,
importante forma de conhecer e representar o mundo
(CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
Quando se trata do processo de escolarização,
o educando precisa ter respeitada a sua condição de
criança. O aspecto lúdico deve permear todas as
atividades, inclusive as rítmicas. Cantar fazendo
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gesto, bater palmas, dançar, são importantes, pois
permitem desenvolver o senso rítmico e a
coordenação motora. A criança é um ser “brincante”
e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com
o mundo e se descobre a cada dia. Fazendo música,
ela, metaforicamente, “transforma-se em sons”, num
permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança
pesquisa materiais sonoros, “descobre instrumentos”,
inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve
com prazer a música de todos os povos (BRITO,
2003, p.35).
MUSICALIDADE EM ETAPAS
A música é uma linguagem universal, tendo
participado da história da humanidade desde as
primeiras
civilizações.
Conforme
dados
antropológicos, as primeiras músicas seriam usadas
em rituais, como: nascimento, casamento, morte,
recuperação de doenças e fertilidade. Com o
desenvolvimento das sociedades, a música também
passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a
executada nas procissões reais do antigo Egito e na
Suméria (BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A música
e o som, enquanto energia, estimulam o movimento
interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação
e promovem nele uma multiplicidade de condutas de
diferentes qualidade e grau”.
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Segundo Bréscia (2003), na Grécia Clássica o
ensino da música era obrigatório, e há indícios de que
já havia orquestras naquela época. Pitágoras de
Samos, filósofo grego da Antiguidade, ensinava como
determinados acordes musicais e certas melodias
criavam reações definidas no organismo humano.
“Pitágoras demonstrou que a sequência correta de
sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode
mudar padrões de comportamento e acelerar o
processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003).

Bréscia (2003, p. 25) conceitua a música como
“combinação harmoniosa e expressiva de sons e
como a arte de se exprimir por meio de sons,
seguindo regras variáveis conforme a época, a
civilização etc”.
De acordo com Weigel (1988, p. 10) a música
é composta basicamente por:
Som: são as vibrações audíveis e regulares de
corpos elásticos, que se repetem com a mesma
velocidade, como as do pêndulo do relógio. As
vibrações irregulares são denominadas ruído.
1.
Ritmo: é o efeito que se origina da duração de
diferentes sons, longos ou curtos.
2.
Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada
dos sons.
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simultânea,

Segundo os Pcn’s (Brasil 1998, 78-79): “O
ritmo de pulsação excitante e envolvente da música é
um dos elementos formadores de vários grupos que
se distinguem pelas roupas que vestem, pelo
comportamento que os identificam e pelos estilos
musicais de sua preferência: rock, tecno, dance,
reggae, pagode, rap, entre tantos outros”
O educador deve ter a sensibilidade de
perceber o momento e o tipo de música que deverá
ser anexado aos trabalhos, para promover uma maior
compreensão e agregação do conteúdo trabalhado,
tornando a aula mais prazerosa, dinâmica, atrativa, e
vai ajudar a construir e recordar as informações e
conhecimento.
Nos Pcn’s (Brasil 1998, 85), é apontado que:
“Com este critério, pretende-se avaliar se o aluno
utiliza conhecimentos básicos da linguagem e grafia
musical, como meios de comunicação e expressão de
idéias e sentimentos e se manifesta cooperação,
interagindo grupalmente em processos de criação e
interpretação musicais.”
Segundo Mársico (1982, p.148) “[...]
uma das tarefas primordiais da escola
é assegurar a igualdade de chances,
para que toda criança possa ter
acesso à música e possa educar-se
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musicalmente, qualquer que seja o
ambiente
sociocultural
de
que
provenha”.

METODOLOGIA E A MUSICALIDADE NO ENSINO
INTEGRAL
Weigel (1988, p. 10), apresenta que a formação da
música se dá, basicamente por: • Sons – são as
vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos,
que se repetem com a mesma velocidade, como as
do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares são
denominadas ruído;
• Ritmo – é o efeito que se origina da duração de
diferentes sons, longos ou curtos;
• Melodia – é a sucessão rítmica e bem ordenada dos
sons, e
• Harmonia – é a combinação simultânea, melódica e
harmoniosa dos sons.
Ela, bem como as outras modalidades
artísticas, reflete a cultura de um povo, em um
determinado momento histórico. Por isso, seu ensino
deve ser contextualizado para fazer sentido, trazendo
à tona os costumes, os valores e as concepções da
época em que foi produzida. Existem muitas teorias
sobre a origem e a presença da música na cultura
humana. A linguagem musical tem sido interpretada,
entendida e definida de várias maneiras, em cada
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época e cultura, em sintonia com o modo de pensar,
com os valores e as concepções estéticas vigentes
(BRITO, 2003, p.25).
A música contribui para o enriquecimento
cognitivo da criança, Pode-se dizer, portanto que: “É
nessa fase que faz sentido aprender brincando e
ensinar com o lúdico, aproximando o conhecimento à
realidade da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
Segundo Lima (2001, p.27), consciente da
importância da ação que realiza, possibilitando
imediações de várias naturezas, o adulto passa a
atender os processos da criança com um significado
que só pode ser construído tendo como referencial a
criança no período de formação em que ela está e não
no adulto feito que será. (LIMA, 2001, p. 27).
Além de transmitir herança cultural, a música,
também é criativa e auto expressiva, permitindo a
expressão de pensamentos e sentimentos, sejam os
quais forem. Beineke apud Chiarelli (2010) afirma
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 ideia-
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chave que sirva para que os alunos
estabeleçam correspondência com
outros conhecimentos e com sua
própria vida”. Beineke (2001).

Gainza (1988), ainda procurou afirmar em seus
estudos, que desenvolver atividades musicais na
escola pode ter objetivos preventivos nos aspectos: ·.
Físico – ao oferecer atividades capazes de
promover o alívio de tensões devidas à instabilidade
emocional e fadiga.
Psíquico – ao promover processos de
expressão, comunicação e descarga emocional
através do estímulo musical e sonoro.
Mental – ao proporcionar situações que
possam contribuir para estimular e desenvolver o
sentido da ordem, harmonia, organização e
compreensão.
No Parâmetro Curricular Nacional – PCN –
(Brasil 1998, 80), é destacado que: “Aprender a sentir,
expressar e pensar a realidade sonora ao redor do ser
humano, que constantemente se modifica nessa rede
em que se encontra, auxilia o jovem e o adulto em
fase de escolarização básica a desenvolver
capacidades, habilidades e competências em
música.” Dessa forma, pode-se perceber que a
música e suas propriedades, são mais do que
elementos recreativos e meros estimulantes, mas
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sim, fonte global de desenvolvimento, ferramenta
auxiliadora na construção de identidade, socialização
e autorrealização.
É interessante ressaltar também, pensando em
educação inclusiva no âmbito social que: Garantiu-se,
a partir da Constituição Brasileira de 1988, às
pessoas com necessidades especiais, o direito à
educação e o direito de ser recebida nas escolas
regulares junto com os demais alunos. O que levou a
sociedade brasileira, a assumir compromissos, que
legitimasse estes direitos em legislações apropriadas,
como a Resolução nº 2 CEB/CNE de 2001, que
estabelece a Educação Especial na Educação Básica
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).
MULTIPLAS INTELIGÊNCIAS NO ENVOLVIMENTO
MUSICAL
Acerca
dos
conteúdos
de
música,
encontramos
nos
“Referenciais
Curriculares
Nacionais de Educação Infantil” (1998) a orientação
para o professor propiciar a seu aluno: a exploração
de materiais e a escuta de obras musicais,
favorecendo o contato e as experiências com a
matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas
qualidades) e o silêncio; a vivência da organização
dos sons e dos silêncios em linguagem musical, pelo
fazer e pelo contato com obras diversas; a reflexão
sobre a música como produto cultural do ser humano,
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importante forma de conhecer e representar o mundo
(CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
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).
METODOLOGIA MUSICAL E A INCLUSÃO SOCIAL
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Utilizar a música como forma de comunicar-se
e de receber comunicados é uma prática já usual da
Educação Infantil. Reconhecer, por meio da música,
o momento do lanche, o momento da higiene (lavar
as mãos e escovar os dentes), o momento do
descanso, a hora do silêncio e da concentração, entre
outros, já faz parte da rotina na escola (CONRADO &
SILVA, 2006, p.24).
Romão (2007) e Teixeira (2007) afirmam que a
escola deveria investir em educação musical para que
haja um aprendizado de forma lúdica e espontânea e
que o aluno tenha o desenvolvimento da criatividade
e também da sensibilidade, estes afirmam que se a
música for trabalhada durante o processo de
alfabetização haverá a somatização de benefícios
cognitivos e afetivos, contribuindo para a construção
de um indivíduo mais humano.
Quando o aluno memoriza a letra e se
depara com ela escrita em um papel,
tenta ler e faz ajustes entre o tempo da
música e o tempo de sua leitura.
Verifica que há espaços entre uma
palavra e outra, observa letra inicial e
final de cada vocábulo, estabelece
relações entre fala e escrita. Para
favorecer
essa
percepção,
“a
professora deverá ir registrando a letra
da música ou versos na presença dos
alunos. É importante que eles
percebam que o que foi cantado ou
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recitado pode ser escrito” (SILVA &
LIRA, 2003, p.65).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma que o
desafio do atual educador é estabelecer
características de uma pedagogia que forme através
do diálogo e do respeito à escuta, uma comunicação
de relação humana para a formação de uma
consciência crítica a qual o educando está inserido.
De acordo com esse aspecto, é imprescindível
que a música, aqui ratificada além de suas
propriedades que estão intrínsecas a todo gênero
musical, seja idealizada e trabalhada como um
universo que mescla expressão de sentimentos,
ideias, valores culturais e facilita a comunicação do
sujeito consigo mesmo e com o meio em que vive.
Dado o exposto, concluo esse artigo
apresentando a importância da musicalidade na
inclusão social, ressaltando como base princípios
básicos de uma sociedade que ressalte as
potencialidades dos indivíduos.
E, de acordo com o que foi apresentada, a
música ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a
criatividade,
a
memória,
a
concentração,
autodisciplina, socialização, além de contribuir para a
higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo
vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
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Os professores devem ser mediadores deste
processo e devem incentivar o uso desta ferramenta
em sala de aula que promove inúmeros benefícios à
aprendizagem do educando, inclusive para aqueles
que possuem certa dificuldade e para a inclusão, pois
a música ultrapassa todas as barreiras e mesmo
aquele que não pode ouvir seus sons tem a
possibilidade de sentir suas vibrações e deste modo,
todos interagem no espaço escolar.
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CONCEITUANDO E DIFERENCIANDO
LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO
Nice Regina dos Santos Puchetti

O letramento é processo que ocorre durante
toda a vida da pessoa - antes, durante e depois do
processo de alfabetização.
A alfabetização é a ação de alfabetizar, ou
seja, tornar a criança capaz de ler e escrever. É um
processo que tem início, meio e fim. Não é processo
simples, pois, como alerta Jenny Cook-Gumperz
(1991):
A alfabetização não é somente a
simples capacidade de ler e escrever:
possuindo
e
manejando
esta
habilidade
exercitamos
talentos
socialmente aprovados e aprováveis.
Em outras palavras, a alfabetização é
um fenômeno socialmente construído.
(COOK-GUMPERZ, 1991, p.11)

Aprender a ler e escrever significa adquirir uma
tecnologia – codificar e decodificar a língua escrita.
Entretanto, a sociedade grafocêntrica da qual
fazemos parte não exige apenas que saibamos ler e
escrever, mas espera que sejamos capazes de
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utilizarmos a leitura e a escrita como respostas às
exigências que a sociedade nos faz continuamente.
A alfabetização pode exercer um papel
primordial na melhoria da qualidade de vida do
indivíduo e até mesmo das sociedades como um
todo. Para isso a alfabetização não deve ser um fim
em si mesma, mas sim uma forma de preparar o
homem para compreender o mundo que o rodeia e
poder viver digna e ativamente na sociedade.
À medida em que se evidenciou que não
bastava apenas ser alfabetizado, que era necessário
envolver-se com as práticas sociais da leitura e da
escrita, surgiu um novo fenômeno que teve de ser
nomeado. Para nomear este novo fenômeno utilizouse a palavra letramento.
A necessidade de distinguir alfabetização de
letramento foi ocasionada justamente pela amplitude
do fenômeno letramento. Nesta perspectiva podemos
citar dois modelos de letramento – o autônomo e o
ideológico, segundo Street (1984):
O modelo autônomo, que prioriza a
escola como principal e, talvez, o único
meio ou a única agência de acesso ao
letramento
(...)
como
se
as
dificuldades de comunicação oriundas
da variedade sociocultural e linguística
tão presentes nas salas de aula
(principalmente da rede pública) –
pudessem
ser
resolvidas
pela
educação formal escolar.
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O modelo ideológico, ao contrário, leva
justamente em conta a determinação
do social e do cultural nas práticas de
letramento de uma determinada
sociedade (...) O sucesso ou fracasso
do cidadão, ou seja, seu desempenho
na
comunidade
não
estaria
necessariamente condicionado ao
acesso à escrita ou à sua apropriação
(...) (STREET, 1984 – In: COSTA,
2000, p. 16 – 17)

Podemos concluir, portanto, de acordo com
Costa (2000) que:
(...) letramento, um termo de
significação ampla e complexa,
tornou-se
um
construto
mais
adequado
justamente
por
sua
abrangência e complexidade de
conteúdo em relação a alfabetização,
em geral, de uso restrito, que tem
como
referente,
quase
que
exclusivamente,
a
concepção
contemporânea
–
de
natureza
ideológica – de desenvolvimento e
progresso, muitas vezes associada a
taxas de escolarização/analfabetismo.
(COSTA, 2000, p. 19)

Letramento é uma tradução da palavra inglesa
literacy – a condição de ser letrado. Literate é o
adjetivo que caracteriza a pessoa que domina a
leitura e a escrita, e literacy é a designação não
somente de quem saber ler e escrever, mas também
faz uso competente e frequente da leitura e da escrita.
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Uma das primeiras menções feitas em relação
ao termo letramento ocorreu na obra, segundo Magda
Soares (2003, p.15), “No mundo da escrita: uma
perspectiva psicolinguística” (1986) de Mary A. Kato.
A autora registra, nesta obra, que foram feitas
buscas em dicionários da língua portuguesa quanto
ao significado da palavra letramento. No dicionário
Aurélio, por exemplo, nada foi encontrado, bem como
também, não foi encontrado o verbo “letrar”, porém, o
Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa de
Caldas Aulete, com edição constando de mais de um
século, contém o verbete com o simples significado
de “escrita”. Mary A. Kato (1986) ressalta, ainda, que
no mesmo dicionário esse vocabulário é classificado
como “antiquado”.
No entanto, devemos esclarecer que esse
termo não tem sido usado, com esta denotação, pois,
na realidade como citado acima este termo se
originou da versão feita da palavra inglesa “literacy”,
com a representação etimológica de estado,
condição, ou qualidade de ser literate, e literate é
definido como educado, especialmente, para ler e
escrever.
A pessoa que aprende a ler e a escrever tornase alfabetizada; a que passa a utilizar a leitura e a
escrita como meio para envolver-se em suas práticas
sociais torna-se letrada; uma pessoa que não saber
ler e escrever é analfabeta; a que sabe ler e escrever,
mas não faz uso social da leitura e da escrita é
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alfabetizada, mas não é letrada. De acordo com
Magda Soares (2001): “Há a hipótese de que tornarse letrado é também tornar-se
cognitivamente
diferente: a pessoa passa a ter uma forma de pensar
diferente da forma de pensar de uma pessoa
analfabeta ou iletrada.” (SOARES, 2001, p.37)
Quando realiza-se o censo populacional a
preocupação é direcionada aos índices de
analfabetismo no país, sem levar em consideração
um fator muito importante: os níveis de letramento.
Muitos jovens e adultos sabem ler e escrever, mas
não são capazes de utilizar a leitura e a escrita
adequadamente. Enfrentam dificuldades como
escrever um simples ofício, preencher um formulário
ou uma ficha para concorrer a uma vaga de emprego.
O que nos leva a concluir que estas pessoas embora
sejam alfabetizadas, possuem baixos níveis de
letramento.
Existem diferentes tipos e níveis de letramento.
Estes estão ligados às necessidades e exigências de
uma determinada sociedade e de cada indivíduo no
meio social. Basicamente o letramento se divide em
três níveis:
● Baixo letramento: compreende aquele
indivíduo que conhece as letras, mas “foge” da leitura
por ter muitas dificuldades. Consegue decodificar,
porém,
fica
naquela
leitura
“gaguejante”.
Normalmente, essas pessoas possuem baixa
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escolaridade, são pessoas que quando escrevem,
limitam-se a escrever cartas e listas de compras.
● Médio letramento: é aquele indivíduo que lê
jornal, mas normalmente as notícias populares,
acreditam sem grandes reflexões e questionamentos
no que a televisão transmite, por exemplo.
● Alto letramento: é a pessoa que possui
autonomia na busca do que necessita, vai sozinha em
busca de seus interesses e necessidades. O acesso
às informações faz com que a pessoa tenha facilidade
em compreender os textos, ou seja, mesmo quando
não sabe, sabe onde procurar e encontrar.
Letramento é muito mais do que alfabetização,
é mais abrangente. É apropriar-se da língua escrita, o
que significa tornar a escrita “própria”, assumindo-a
como “sua propriedade”. Letramento é o
desenvolvimento do indivíduo no mundo letrado.
Ser analfabeto significa muito mais do que não
saber ler e escrever, é também aquele que muitas
vezes não exerce seu pleno direito como cidadão, a
sociedade o marginaliza. Porém, o analfabeto, em
especial os que vivem na zona urbana, pode possuir
um certo grau de letramento, mesmo que seja
mínimo. Este grau de letramento ocorre devido a sua
experiência de vida em uma sociedade que é
atravessada pela escrita, por isso este analfabeto
pode ser letrado, mas não com plenitude. De acordo
com Kleiman (1995):
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Letrado, poderia ser, então, o sujeito –
criança
ou
adulto
–
que,
independentemente de (já) ter ido à
escola e de ter aprendido a ler e a
escrever (ter sido alfabetizado?),
usasse ou compreendesse certas
estratégias próprias de uma cultura
letrada. Assim, por exemplo, uma
criança pré-escolar que estivesse
“lendo”
rótulos
diversos
de
embalagens, ou um adulto “analfabeto
que “lesse” sinais de trânsito ou
números/cores para se orientar numa
cidade, teriam uma prática discursiva
letrada. (KLEIMAN, 1995 – in: COSTA,
2000, p. 16)

O analfabetismo é uma condição dolorosa e
indesejável não só para nós educadores e
educadoras, mas sobretudo para os próprios
analfabetos, que sentem-se à margem da sociedade.
Como afirma Magda Soares (2001): “(...) a hipótese é
que aprender a ler e a escrever e, além disso, fazer
uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo,
levam o indivíduo a um outro estado ou condição sob
vários aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico,
entre outros.” (SOARES, 2001, p. 38)
O letramento é cultural, por isso muitas
crianças já vão para a escola com o conhecimento
adquirido incidentalmente no dia-a-dia. A escola deve
continuar o desenvolvimento das crianças nesse
processo, evitando as práticas que tornam a criança
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alfabetizada, com conhecimento do código, mas
incapaz de compreender o sentido dos textos.
Seremos aptos a promover o letramento,
somente quando percebermos que o processo natural
de desenvolvimento do ser humano é massacrado
pela instituição escolar e seus equívocos nas práticas
de ensino. De acordo com Kleiman (1995):
Pode se afirmar que a escola, a mais
importante
das
agências
de
letramento, preocupa-se, não com o
letramento, prática social, mas com
apenas um tipo de prática de
letramento,
a
alfabetização,
o
processo de aquisição de códigos
(alfabeto,
numérico),
processo
geralmente concebido em termos de
uma
competência
individual
necessária para o sucesso e
promoção na escola. Já outras
agências de letramento, como a
família, a igreja, a rua como lugar de
trabalho, mostram orientações de
letramento
muito
diferentes.
(KLEIMAN, 1995, P. 20)

O processo de ler e escrever se constrói tanto
na inteligência quanto nas relações interpessoais e
nas construções afetivas. A criança pode avançar
muito no mundo escrito com o auxílio de pais e
professores, pois a atividade interativa é fundamental
para o desenvolvimento humano. A emoção e a
cognição caminham juntas.
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Para alcançarmos o objetivo que tanto
almejamos, de formar cidadãos participativos, o ideal
é alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever
no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que o indivíduo se torne,
concomitantemente alfabetizado e letrado.
O letramento eficaz permite que as pessoas
tenham um maior controle sobre suas próprias vidas,
para tomar decisões, visto que tornam-se capazes de
identificar, compreender e agir para transformar as
práticas e as relações sociais.
Letrar significa trabalhar, desde muito cedo,
com os diferentes textos escritos, sonoros e visuais
presentes em nossa sociedade, desta maneira
estaremos inserindo as crianças no “mundo letrado”.
A criança antes de aprender a ler e a escrever
é capaz de compreender a função social da escrita,
seus usos, as diferenças entre as linguagens oral e
escrita. Ela é capaz de aprender muito cedo sobre os
conteúdos dos diferentes textos, sobre a beleza das
palavras, dos sons e dos ritmos dos poemas.
Uma criança pode ainda ser considerada não
alfabetizada, portanto, e no entanto ter um certo nível
de letramento. Pode, por exemplo, desde muito
pequenas ter observado pessoas que utilizam-se de
instrumentos e ações relacionadas à leitura de
jornais, livros, agendas, placas, cartazes, receitas de
comidas, bulas de remédios. Pode ter acompanhado
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algum adulto ou familiar à bibliotecas ou usado
computadores, entre outras ações que presencia ou
vivencia, como ouvir histórias de vários gêneros
contadas por outras pessoas, ter tido a oportunidade
de folhear livros, muitas vezes “antecipando” a leitura
pelas figuras, recontando as histórias.
Enfim, esta criança já está introduzida no
“universo” do letramento visto que desde seus
primeiros anos de vida ela se mostra curiosa para
entender o significado das marcas deixadas no papel.
Marcas que no início podem ser confundidas com
desenhos. Por outro lado, as crianças que não tem
este contato, muitas vezes, apresentam mais
dificuldades para serem alfabetizadas.
O letramento envolve dois fenômenos: a leitura
e a escrita. Ler é um conjunto de habilidades,
comportamentos e conhecimentos que vai desde
decifrar o código escrito até ler textos complexos.
Escrever é
um conjunto
de habilidades,
comportamentos e conhecimentos que vai desde
escrever o próprio nome até escrever, por exemplo,
uma argumentação defendendo um ponto de vista, o
que nos remete a concluir, com base nos escritos de
Magda Soares (2001) que existem diversos níveis de
letramento: “(...) o nível de letramento de grupos
sociais relaciona-se fundamentalmente com as suas
condições sociais, culturais e econômicas. É preciso
que haja, pois, condições para o letramento.”
(SOARES, 2001, p. 58)
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Lamentavelmente, mesmo nas sociedades
contemporâneas, as pessoas ao passarem pela
escola aprendem simplesmente a decifrar o código
escrito , tornando-se capazes de ler e compreender
apenas textos simples. A escola não deve limitar-se a
ensinar códigos, senão as crianças que chegarem
com baixo letramento, continuarão no mesmo
patamar que chegaram. Portanto, torna-se importante
levar em consideração que toda a criança ao entrar
para a escola já acumulou informações em sua
mente, e estas informações devem servir como
referenciais para a construção e interpretação de
novos conhecimentos.
Buscar conhecer a realidade das crianças que
estão na escola significa reconhecer que elas já
trazem consigo uma bagagem intelectual que servirá
de base para os fatos que serão tratados no ambiente
escolar, isso fará com que o educando sinta-se
impulsionado a participar das experiências
educativas, visto que o processo de ensino
corresponderá as suas necessidades e expectativas,
assegurando as crianças o direito de pensar, explorar
idéias sobre a escrita e a leitura como práticas sociais.
A escrita na escola tornou-se uma escrita
escolarizada, muitas vezes, serve apenas como um
fim em si mesma. Há ausências de programas que
façam com que o aluno possa entender as reais
funções da língua escrita na sociedade. Portanto,
corremos o risco de formarmos educandos incapazes
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de valer-se da língua escrita para atuar socialmente
em situações mais complexas, situações estas que
reafirmamos com base em Magda Soares (2001):
As escolas são instituições às quais a
sociedade delega a responsabilidade
de prover as novas gerações das
habilidades, conhecimentos, crenças,
valores e atitudes considerados
essenciais à formação de todo e
qualquer cidadão. (...) as escolas
fragmentam e reduzem o múltiplo
significado do letramento: algumas
habilidades e práticas de leitura e
escrita são selecionadas e, então,
organizadas em grupos, ordenadas e
avaliadas periodicamente, através de
um processo de testes e provas, tanto
padronizados quanto informais. A
consequência disso é um conceito de
letramento reduzido, determinado pela
escola, muitas vezes distante das
habilidades e práticas de letramento
que realmente ocorrem fora do
contexto escolar. (SOARES, 2001, p.
64)

A escola deve ter como missão o
desenvolvimento da criança embasado no conceito
de letramento, evitando práticas que tornem as
crianças alfabetizadas por atos mecânicos,
repetitivos, descontextualizados da realidade e dos
conhecimentos prévios que ela traz consigo. No
entanto, é preciso pensar na importância de um
espaço que permita que se alfabetize letrando, com
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materiais escritos em ambiente que permita a
interação cotidiana das crianças com o rico repertório
de escritos presentes em nossa sociedade. É preciso
também ampliar seu universo, favorecendo vivências
sócio-culturais, meios de comunicação e tecnologias,
de acordo com a faixa etária, obedecendo a
singularidade do desenvolvimento da criança. Magda
Soares (2001) apresenta algumas condições para o
letramento:
Uma primeira condição é que haja
escolarização real e efetiva da
população – só nos demos conta da
necessidade de letramento quando o
acesso à escolaridade se ampliou e
tivemos mais pessoas sabendo ler e
escrever, passando a aspirar a um
pouco mais do que simplesmente
aprender a ler e escrever.
Uma segunda condição é que haja
disponibilidade de material de leitura.
O que ocorre nos países de Terceiro
Mundo é que se alfabetizam crianças
e adultos, mas não lhe se são dadas
as condições para ler e escrever: não
há material impresso posto à
disposição, não há livrarias, o preço
dos livros e até dos jornais e revistas é
inacessível, há um número muito
pequeno de bibliotecas. Como é
possível tornar-se letrado em tais
situações? (SOARES, 2001, p. 58)

Podemos desta maneira entender o fracasso
de várias campanhas de alfabetização em nosso
Nice Regina dos Santos Puchetti

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1229

país, que na maioria das vezes preocupam-se em
ensinar a ler e escrever sem atentar-se para a
necessidade de imersão destes alfabetizandos em
um ambiente de letramento, em que seja possível o
constante acesso a livros, revistas e jornais, ou seja,
dando condições para que a leitura e a escrita tornemse uma necessidade, uma resposta às suas
necessidades e uma forma de lazer para elas.
A prática escolar de alfabetização deve ser
repensada. À medida que um contingente maior de
pessoas passou a ter acesso à educação, os
números do fracasso foram se tornando mais
alarmantes, os índices do fracasso escolar
chegaram
a níveis política e socialmente
inaceitáveis, devemos então romper com o círculo
que alfabetiza simplesmente para ensinar o aluno
decodificar o código escrito.
Alfabetizar é acompanhar de perto um longo
processo que, ao se iniciar na Educação Infantil, pode
criar as condições necessárias para que as
crianças se familiarizem com a linguagem escrita e
possam utilizá-la em seu cotidiano.
As competências de letramento necessárias
nos diversos contextos sociais, parecem estar muito
além do letramento promovido no contexto escolar,
conforme especificado por Magda Soares (2001): “A
instituição escola redefiniu o letramento, tornando-o o
que agora se pode chamar de letramento escolar, ou
seja,
um
sistema
de
conhecimento
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descontextualizado, validado através do desempenho
em testes.” (COOK-GUMPERG, 1986 – In: SOARES,
2001, p. 85)
O letramento não está restrito ao sistema
escolar, porém, a escola para exercer sua função de
formar para cidadania, deve estar comprometida
em levar seus educandos a um profundo processo
em que a aquisição da leitura e da escrita
(alfabetização) esteja entrelaçada com o letramento,
pois este abre caminhos para que o indivíduo
estabeleça relações entre o aprendizado escolar e a
sua própria vida.
Resumidamente para que haja o letramento
é preciso que existam informantes e a criança
vá fazendo recortes da escrita (deve-se ensinar o
código decodificando). O letramento é processo
porque vamos nos apropriando aos poucos, é a
leitura das escritas, das letras que estão no mundo,
quanto mais estas escritas forem trazidas para a sala
de aula, maior e melhor será o resultado da
aprendizagem.
O letramento é tudo que se consegue assimilar
na vivência com o externo (através de “informantes”
mais experientes, livros, revistas, jornais, materiais
mais modernos como internet, blogs, e-mails etc),
quer seja por meio da leitura, da escrita ou da
linguagem oral. É o indivíduo conseguir utilizar-se da
escrita de forma a atender as demandas sociais.
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Neste momento o indivíduo além de ser parte
integrante da sociedade passa a interagir nela.
Devemos sempre atentar para o fato de que o
único modo de transformar nosso mundo em um
mundo melhor, onde as pessoas se respeitem, se
comuniquem de igual para igual, tenham garantidas
condições necessárias para sua sobrevivência é
através de uma educação abrangente e igualitária. A
construção do conhecimento no espaço escolar deve
partir do conhecimento prévio que esta criança já traz
consigo, de suas necessidades e anseios, e
principalmente de sua leitura de mundo, conforme
preconizou Paulo Freire (1997):
A leitura do mundo precede a leitura
da palavra, daí que posterior leitura
desta não possa prescindir da
continuidade da leitura daquele.
Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente. A compreensão do
texto a ser alcançada por sua leitura
crítica implica a percepção das
relações entre o texto e o contexto.
(FREIRE, 1997, p. 11)

O Tema Letramento e Alfabetização numa
perspectiva
construtivista
se
justifica
pela
abrangência do problema comumente enfrentado em
nossa sociedade, ou seja, ensinar a ler e escrever
sem que haja preocupação em conduzir os
educandos a envolver-se em práticas sociais de
leitura e escrita. Acreditamos que o ato de alfabetizar
letrando permite ao cidadão o progresso social e
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individual, além de oportunizar ricas experiências
culturais para a integração social e o pleno exercício
da cidadania. O ponto culminante da opção em
trabalharmos com este tema, pode resumir-se nesta
afirmação de Magda Soares (2001):
Correlacionar índices de letramento
com indicadores socioeconômicos tais
como produto interno bruto, índices de
mortalidade infantil, de natalidade, de
nutrição, dentre muitos outros, permite
identificar e compreender o status
econômico, social e cultural de um
país ou de uma comunidade,
evidenciando, por exemplo, que o
analfabetismo e a pobreza andam de
mãos dadas, como ocorre nos países
de Terceiro Mundo. (SOARES, 2001,
p. 113)

Letramento e escolarização devem ocorrer
simultaneamente, visto que a escola é, em quase
todas as sociedades, a principal agência de
letramento.
Há que se alfabetizar letrando para que, desta
maneira, a criança se conscientize e possa construir
durante todo o seu processo de escolarização
conceitos, atitudes e valores que ampliem seus
conhecimentos, habilidades e competências, não
somente para atendê-la no presente como também
em seu futuro, como cidadã participativa e consciente
de seu papel na sociedade.
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LEITURA
E DA ESCRITA INFANTIL COMO PRÁTICAS
SOCIAIS
Sabemos que desde a pré-história o homem
diante da necessidade de reproduzir ou transmitir
seus desejos e ideias começou a se expressar
através dos pictoramas.
Daí em diante o homem foi aprimorando e
juntando símbolos para expressar-se melhor,
conforme as suas necessidades de comunicação. A
história da escrita passou por um longo período de
evolução até chegar à escrita que utilizamos hoje – a
escrita alfabética.
A escrita foi um passo primordial para a
humanidade, não somente por permitir o registro da
história, mas também por ter sido uma possibilidade
de ler e interpretar o mundo.
O processo de alfabetização e letramento
infantil, assim como a evolução da escrita, também
passa por um complexo período de construção, em
que as crianças superam hipóteses e reformulam
outras na busca da compreensão de como a
linguagem é representada através da escrita, fato
este que fica explicito no capítulo 1.1- A construção
de hipóteses da escrita pela criança.
As crianças muito antes de aprenderem a ler,
principalmente às que vivem em meios urbanos e
letrados já trazem consigo uma vivência da leitura de
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mundo, facilitando-lhes assim, o desenvolvimento do
ato de ler de forma competente , como descrito no
capítulo 1.2 – Como ocorre o ato da leitura em
crianças que ainda não sabem ler.
Atualmente é indiscutível a necessidade de se
alfabetizar letrando, ou seja, entender o aluno como
um sujeito cognoscente, que pensa, raciocina, que
constrói interpretações e que age sobre o real para
fazê-lo seu, fato este de fácil entendimento no
capítulo 1.3 – Uso da leitura e da escrita como
práticas sociais.
Enfim, neste primeiro capítulo, esperamos
proporcionar ao leitor a compreensão do aluno como
um sujeito de interação, capaz de criar e recriar sua
própria aprendizagem, desde que situado em um
ambiente rico em interações sociais e materiais, no
qual acima de tudo se leve em consideração os seus
conhecimentos prévios e os seus anseios em relação
à aprendizagem da escrita e da leitura.
A CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES DA ESCRITA
PELA CRIANÇA
A faculdade da linguagem é algo inato do ser
humano, contrário a comunicar-se através da escrita,
que não é uma necessidade vital ou intrínseca do
homem, ou seja, não se adquire com a maturidade. É
necessário motivação e atitudes positivas para com a
aprendizagem em geral e, especificamente, para a
aprendizagem da linguagem escrita que deve ser
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ensinada em um contexto especial, enfim, em um
ambiente alfabetizador rico em materiais escritos. O
contato com o material escrito é um meio para
explorar a descoberta dos princípios básicos da
organização da escrita, suas convenções e suas
funções.
Estes materiais devem ser selecionados
considerando sua diversidade, variedade de funções
e a multiplicidade de atividades de aprendizagem que
o material poderá viabilizar. O ambiente alfabetizador
deve ser planejado de forma que estabeleça
interação entre as próprias crianças, além de estarem
expostas a diversas formas e gêneros da linguagem
oral e escrita. O professor nesta situação não é o
único que deve iniciar, responder e organizar
atividades, é fundamental que o aluno também o
faça.
Quando
uma
criança
escreve
espontaneamente
oferece-nos
um
precioso
documento que necessita ser interpretado para poder
ser avaliado. As crianças elaboram idéias próprias a
respeito dos sinais escritos. Segundo Emília Ferreiro
(2001):
Estas escritas infantis têm sido
consideradas, displicentemente, como
garatujas, “puro jogo”, o resultado de
fazer como se “soubesse escrever”.
Aprender a lê-los – isto é, a interpretálos – é um longo aprendizado que
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requer uma atitude teórica definida.
(FERREIRO, 2001, p.17)

Se partirmos do princípio de que a criança
aprende apenas a partir de um ensino sistemático,
não seremos capazes de enxergar que ela já está
construindo seu “saber”. Não que este “saber”
coincida com o saber socialmente válido, mas já é o
princípio de sua evolução no processo da leitura e da
escrita. A evolução não se expressa diretamente em
termos de idade. Os níveis de conceitualização
expressam uma sequência psicogeneticamente
ordenada e não uma série cronológica.
Há dois percursos distintos na evolução da
escrita:
● a criança pode conhecer a denominação das
letras, e não compreender o sistema de escrita;
● a criança pode compreender o sistema de
escrita, sem conhecer a denominação das letras.
De acordo com Emília Ferreiro (2001):
As
primeiras
escritas
infantis
aparecem, do ponto de vista gráfico,
como linhas onduladas ou quebradas
(ziguezague),
contínuas
ou
fragmentadas, ou então como uma
série de elementos discretos repetidos
(séries de linhas verticais ou de
bolinhas). A aparência gráfica não é
garantia de escrita, a menos que se
conheçam as condições de produção.
(FERREIRO, 2001, p. 18)
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A escrita infantil vista pelo modo tradicional
consiste em ater-se aos aspectos gráficos, deixando
de lado os aspectos cognitivos.
Os aspectos gráficos compreendem a
distribuição espacial das formas, a qualidade dos
traços e a orientação predominante (da esquerda
para a direita, de cima para baixo).
Os aspectos construtivos têm a ver com o que
se quis representar e os meios utilizados para
representar, além dos meios utilizados para criar
diferenciações entre as representações.
Conforme Emília Ferreiro (2001):
Do ponto de vista construtivo, a escrita
infantil segue uma linha de evolução
surpreendentemente regular, através
de diversos meios culturais, de
diversas situações educativas e de
diversas línguas. Aí, podem ser
distinguidos três grandes períodos no
interior dos quais cabem múltiplas
subdivisões:
- distinção entre o modo de
representação icônico e não icônico;
- a construção de formas de
diferenciação (controle progressivo
das variações entre os eixos
qualitativo e quantitativo);
- a fonetização da escrita (que se inicia
com um período silábico e culmina no
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(FERREIRO,

Ainda segundo Ferreiro (2001):
A fonetização da escrita se inicia
quando as crianças começam a
buscar uma relação entre o que se
escreve e os aspectos sonoros da fala.
A análise do significante parece surgir
também tratando de compreender
novamente, mas em outro nível, a
relação entre o todo e as partes
constitutivas.
O
período
de
fonetização da escrita, se manifesta
em
primeiro
período
silábicoalfabético, e finalmente as crianças
abordam o essencial de uma escrita
alfabética;
ficam
atentos
fundamentalmente às diferenças e
semelhanças no significante, com
descuido
de
semelhanças
ou
diferenças no significado. De tal
maneira que se pode vê-los
trabalhando com hipóteses deste tipo:
para
semelhanças
de
sons,
semelhança de letras, para diferenças
sonoras, diferença de letras. Tudo o
mais não se compreende, porque não
se
compreende,
não
aparece.
(FERREIRO, 2001, p. 85)

A diferenciação entre “desenhar” e “escrever”
é de extrema importância. Quando se desenha está
no domínio icônico, ao escrever está fora do icônico.
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As crianças dedicam um grande esforço
intelectual na construção de formas de diferenciação
entre as escritas. Inicialmente esses critérios de
diferenciação são intrafigurais, ou seja, consistem em
estabelecimentos de propriedades de um texto escrito
para que se possa atribuir uma significação.
Os critérios intrafigurais expressam-se sobre o
eixo quantitativo – a quantidade mínima de letras
(geralmente três) que uma escrita deve ter para
representar algo e sobre o eixo qualitativo – a
variação interna necessária para que uma série de
grafias possa ser interpretada (se o escrito tem o
tempo todo a mesma letra não é interpretável).
O próximo passo é a busca difícil e elaborada
de modos de diferenciação, que resultam ser
interfigurais.
Os critérios intrafigurais se mantêm, porém,
torna-se necessário criar modos sistemáticos de
diferenciação entre uma escrita e a seguinte,
precisamente para garantir a diferença de
interpretação que será atribuída.
Desta
(2001):

maneira,

segundo

Emília

Ferreiro

As crianças exploram então critérios
que lhes permitem, ás vezes,
variações sobre o eixo quantitativo
(variar a quantidade de letras de uma
escrita para outra, para obter escritas
diferentes). E, às vezes sobre o eixo
Nice Regina dos Santos Puchetti

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1240

qualitativo (variar o repertório de letras
que se utiliza de uma escrita para
outra, variar a posição das mesmas
letras sem modificar a quantidade). A
coordenação dos dois modos de
diferenciação
(quantitativos
e
qualitativos) é tão difícil aqui como em
qualquer outro domínio da atividade
cognitiva. (FERREIRO, 2001, p. 24)

Nos períodos intrafigurais e interfigurais o
escrito não está regulado por diferenças ou
semelhanças entre os significantes sonoros.
O próximo período da evolução da escrita
é marcado
pelas propriedades sonoras do
significante. Assim como descrito por Emília Ferreiro
(2001):
A criança começa por descobrir que as
partes da escrita (suas letras) podem
corresponder a outras tantas partes da
palavra escrita (suas sílabas). Sobre o
eixo quantitativo isto se exprime na
descoberta de que a quantidade de
letras com que se vai escrever uma
palavra pode ter correspondência com
a quantidade de partes que se
reconhece na emissão oral. Essas
“partes” da palavra são inicialmente as
suas sílabas. Inicia-se assim o período
silábico, que evolui até chegar a uma
exigência rigorosa: uma sílaba por
letra, sem omitir sílabas e sem repetir
letras. (FERREIRO, 2001, p.24)
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A hipótese silábica é importante por duas
razões: torna-se possível regular as variações na
quantidade de letras que devem ser escritas e centra
a atenção da criança nas variações sonoras entre as
palavras.
Neste mesmo período ocasionalmente as
letras podem começar a adquirir valores sonoros
(silábicos) relativamente estáveis, o que permite que
seja estabelecido correspondência com o eixo
qualitativo, ou seja, as partes sonoras semelhantes
entre as palavras começam a se exprimir por letras
semelhantes.
Os conflitos próprios desta fase de evolução da
escrita na criança atrelados aos conflitos presentes
na
ação
educativa,
vão
sistematicamente
desestabilizando a hipótese silábica, até que a
criança tenha coragem suficiente para se
comprometer em um novo processo de construção.
Assim, de acordo com Emília Ferreiro (2001):
O período silábico-alfabético marca a
transição entre os esquemas prévios
em via de serem abandonados e os
esquemas futuros em vias de serem
construídos. Quando a criança
descobre que a sílaba não pode ser
considerada uma unidade, mas que
ela é, por sua vez, reanalisável em
elementos menores, ingressa no
último passo da compreensão do
sistema socialmente estabelecido.
(FERREIRO, 2001, p. 27)
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Tradicionalmente a prática alfabetizadora
centra-se nas polêmicas dos métodos utilizados:
analíticos, sintéticos, fonético global, sem levar em
conta as concepções das crianças sobre o sistema da
escrita.
Os métodos em si não podem criar
conhecimentos, eles não oferecem mais do que
sugestões, incitações. A intervenção do professor não
pode limitar-se ao “método utilizado”, é preciso
argumentar sobre quais tipos de práticas a criança é
introduzida na língua escrita e como se apresenta
este objeto no contexto escolar. O conhecimento da
língua escrita não se reduz ao conhecimento das
letras.
Através de um prolongado processo
construtivo a criança inserida em um mundo onde
há sistemas simbólicos socialmente elaborados, vai
compreendendo
as
marcas
da
escrita
gradativamente. Em certas classes sociais, as
crianças são letradas, no sentido de possuírem
estratégias orais letradas, antes mesmo de serem
alfabetizadas.
A concepção de língua escrita que permeia as
metodologias tradicionais é a de um código de
transcrição de sinais sonoros (a fala) em sinais
gráficos (a escrita). Desse modo, o processo de
alfabetização é a aquisição de uma técnica de
codificação do oral (para escrever) e da decodificação
da escrita (para ler). Como se trata de um saber
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especializado – escolar -, a ênfase recai no ensino; a
aprendizagem é então concebida como a resposta da
criança a um determinado estímulo proporcionado
pelo ensino, e a criança, concebida como uma
espécie de caixa de ressonância passiva, acionada
quando estimulada por um agente externo: a criança
repete e memoriza.
Como se trata da aquisição de um código, a
questão se limita aos domínios da percepção,
é preciso distinguir diferenças sutis entre sons e
grafias muito semelhantes: a alfabetização se
transforma em um processo delicado, com vários
riscos de transtornos de aprendizagem (as trocas de
letras, as inversões, os agrupamentos irregulares de
palavras).
Uma vez que os aspectos perceptivos estão
em evidência, é preciso estabelecer uma progressão
entre letras e sons tão parecidos, avançando do
simples para o complexo, do fácil para o difícil. A
progressão evolui do “bê-á-bá” para, uma somatória
de elementos não significativos da língua, formar
palavras, frases ou textos.
O método se orienta de acordo com certas
formas: é progressivo, hierarquizado, cumulativo.
Exige, consequentemente, a homogeneidade do nível
de conhecimento das crianças: como se trata da
aquisição de um conhecimento especializado, escolar
(e não social) sobre a escrita, o método pressupõe a
ignorância das crianças: faz de todas “tabulas rasas”
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diante de um objeto estranho. Para ter acesso a ele,
é preciso sofrer uma iniciação. A essa concepção, a
Psicogênese contrapõe outra, deslocando tanto a
natureza do conhecimento (a epistemologia) como a
concepção do objeto do conhecimento.
A Psicogênese concebe a criança como
sujeito cognoscente, um sujeito que constrói
ativamente o saber. Segue-se então que, para serem
incorporadas à estrutura cognitiva, as informações
recebidas do mundo exterior devem ser
transformadas pelo esquema de assimilação do
sujeito, através de um processo de reestruturação
das hipóteses já elaboradas pelo sujeito da
aprendizagem. Um estímulo externo não é, portanto,
necessariamente percebido como tal pela criança,
desde que sua incorporação depende dos
conhecimentos previamente estruturados, que
compõem seus esquemas de assimilação. Como
consequência, fica estabelecida a distinção clara
entre método de ensino da alfabetização e a
aprendizagem da criança.
Por outro lado, a língua escrita deixa de ser
percebida como um código cujos elementos e
relações são dados previamente, e passa a ser
concebida como um sistema de representação da
linguagem, cuja função primordial e original é – no
caso das escritas alfabéticas – representar diferenças
entre significantes.
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Dessa perspectiva a escrita é vista como um
objeto conceitual e a questão da aprendizagem se
desloca para a compreensão da natureza dessa
representação.
Desenhos, figuras e fotografias, em geral
representam o mundo de maneira direta. A escrita
representa o mundo de maneira indireta, pois
representa a fala e a linguagem, e é a linguagem que
vai representar o mundo. De acordo com Gladis
Massini-Cagliari e Luiz Carlos Cagliari (2001):
(...) O valor atribuído à escrita nas
sociedades é tão grande e importante
que pode levar alguém a pensar que a
escrita é que comanda a fala e não o
contrário. A escrita, na verdade, não
passa de um uso sofisticado da própria
linguagem oral, cristalizada na forma
gráfica.
(MASSINI-CAGLIARI,
CAGLIARI, 2001, P. 64)

A tarefa da criança, na alfabetização é, através
de um processo de construção, superar hipóteses
precárias e, num refinamento de hipóteses
já produzidas, chegar a compreender como a
linguagem está representada na escrita.
Algumas
consequências
podem
ser
estabelecidas a partir dessas investigações, no
sentido de melhorar a alfabetização proporcionada
pela escola primária:
● Fica superada a visão da alfabetização
como domínio de uma técnica;
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● Estabelece-se a distinção entre intervenção
do ensino e o processo de aprendizagem; a
possibilidade de assimilação da informação veiculada
depende do nível de conceituação da criança;
● O objetivo do processo é proporcionar
oportunidades de uso da escrita, a fim de levar a
criança a compreensão da estrutura da língua,
entendida como um sistema de representação da
linguagem; enfatizam-se as produções espontâneas
da criança, pois, essas revelam como ela está
utilizando a escrita; essa utilização passa por etapas
reconhecíveis, antes mesmo da criança atingir o nível
denominado alfabético;
● Os erros de escrita se transformam em
índices que evidenciam etapas constitutivas do
processo;
● O domínio ortográfico é adiado para uma
fase posterior ao domínio alfabético;
● A sala de aula se transforma em um
ambiente alfabetizador, proporcionado a interação
constante da criança com o objeto a ser conhecido;
● Determina-se um uso social (e não escolar)
da escrita.
O sistema alfabético é o esforço coletivo para
simbolizar a linguagem, é uma construção mental que
cria suas próprias regras. De acordo com Emília
Ferreiro (2001):
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Escrever não é transformar o que se
ouve em formas gráficas, assim como
ler também não equivale a reproduzir
com a boca o que o olho reconhece
visualmente.
A
tão
formosa
correspondência
fonema-grafema
deixa de ser simples quando se passa
a analisar a complexidade do sistema
alfabético. Não é surpreendente,
portanto, que sua aprendizagem
suponha grande esforço por parte das
crianças, além de um grande período
de tempo e muitas dificuldades.
(FERREIRO, 2001, p.55)

As aprendizagens infantis acerca da linguagem
escrita não são frutos da maturação biológica, e sim
de complexos processos de construção de
conhecimentos que dependem muito mais das
oportunidades sociais de convívio com a escrita do
que qualquer outra coisa. Nós adultos, devemos
adotar o ponto de vista das crianças e levar em
consideração as suas produções escritas, que são as
manifestações mais evidentes para compreender o
sistema da escrita. De acordo com Emília Ferreiro
(2001):
Jean Piaget obrigou-nos a abandonar
a ideia de que nosso modo de pensar
é o único legitimo e obrigou-nos a
adotar o ponto de vista do sujeito em
desenvolvimento (...)
(...) Até há poucos anos as primeiras
tentativas de escrever feitas pelas
crianças eram consideradas meras
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garatujas, como se a escrita devesse
começar diretamente com letras
convencionais bem traçadas. Tudo o
que ocorria antes era simplesmente
considerado como tentativas de
escrever e não como escrita
real. (FERREIRO,2001, p. 68)

A escrita silábica é o resultado de um dos
esquemas mais importantes e complexos que se
constroem durante o desenvolvimento da leitura e da
escrita. Esse esquema permite que a criança
relacione a escrita à parte sonora da palavra: uma
letra para cada sílaba. Para podermos adotar o nível
conceitual de uma criança, não podemos considerar
unicamente os resultados sem ater-se ao processo de
construção.
As crianças iniciam o aprendizado da escrita
nos mais variados contextos, para isso elas tentam
compreender informações das mais variadas
procedências, como por exemplo, as informações que
recebem dos próprios textos, informações destinadas
a elas mesmas ou informações obtidas quando elas
participam de atos sociais que envolvam a leitura e a
escrita. Este último é o mais pertinente para
compreender as funções sociais da escrita.
Podemos citar algumas das funções
primordiais da escrita no mundo contemporâneo: a
escrita serve para transmitir informação; a escrita
serve para expandir a memória, e a leitura permite
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recuperar uma informação esquecida; a escrita
permite a comunicação à distância.
À medida que a criança vai operando com a
escrita vai compreendendo como esta funciona. O
mundo da escrita está nos livros, cartazes, jornais,
nas leituras em voz alta feita pelos adultos. Portanto,
as crianças, os adultos e os materiais contribuem para
a construção do processo da escrita. De acordo com
Ana Teberosky (2003):
Foi a perspectiva construtivista, a
partir dos ensinamentos de Piaget,
uma das quais reagiu de maneira mais
contundente diante da idéia dos prérequisitos, insistindo em que, para
compreender um conhecimento, é
necessário reconstruir sua gênese, e
que, já que o processo implica uma
evolução, as experiências e os
conhecimentos que se desenvolvem
fazem parte do processo de
aprendizagem.
(FERREIRO
e
TEBEROSKY,
1979
–
In:
TEBEROSKY, 2003, p. 16)

A aprendizagem na concepção construtivista
passou a ser vista como um processo contínuo de
desenvolvimento,
distinguindo
não
apenas
aprendizagem de ensino, mas mostrando também
que a teoria da aprendizagem proposta pelo
condutismo não constituía uma teoria do
desenvolvimento e da aquisição do conhecimento. A
teoria condutista visa preparar a criança para a
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aprendizagem, exercitando-a em habilidades que não
eram verdadeiras aprendizagens, mas pré-requisitos
para a aprendizagem posterior.
Na perspectiva construtivista não se tem um
olhar normativo sobre as aprendizagens. Nem todas
as aprendizagens ocorrem de forma convencional, no
entanto, todas fazem parte do processo de
alfabetização.
Nem sempre as atividades e materiais que as
escolas oferecem às crianças estão em sintonia com
as experiências e hipóteses do educando. Algumas
atividades como as cópias, por exemplo, desviam as
crianças do caminho evolutivo. Para aprender a ler e
a escrever a criança precisa compreender como
funciona o sistema alfabético, a relação entre a
linguagem oral e escrita. Na perspectiva
construtivista, a aprendizagem deve levar em conta
todo o processo de compreensão.
A criança, segundo Ana Teberosky, passa por
um processo de evolução da escrita, que em alguns
casos não significa passar por cada uma destas
etapas para chegar ao nível alfabético, às vezes a
criança evolui na aprendizagem sem passar
necessariamente por todas as fases descritas por
Piaget:
Escrita Pré-Silábica: A escrita pré
silábica se caracteriza pela ausência
de correspondência entre letras e
sons. As crianças, nesta etapa,
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escrevem uma série de letras e depois
leem-nas sem fazer nenhum tipo de
análise.
Escrita Silábica: A escrita silábica
começa quando a criança descobre
que as partes do escrito (suas letras)
podem ser controladas por meio das
sílabas da palavra. As letras que utiliza
podem não ser pertinentes sob o ponto
de vista sonoro; no entanto, sempre há
uma
correspondência
entre
quantidade de sílabas e quantidade de
letras.
Escrita
Silábico-Alfabético:
Denominamos
escrita
silábicoalfabético a mistura de princípios
silábicos e alfabéticos. Acontece
quando a criança chega a representar,
por escrito, unidades intra-silábicas.
(TEBEROSKY, 2003, p. 69)

As crianças aprendem a escrita elaborando,
pondo à prova e comprovando hipóteses. Essas
hipóteses são influenciadas pela qualidade do
ambiente material e do ambiente social em que ocorre
a aprendizagem.
No decorrer do processo de aprendizagem da
escrita, as crianças descobrem as propriedades do
sistema alfabético que lhes abrem o caminho para
compreender o que os outros escreveram, isto é, para
aprender a ler.
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O professor nessas condições pode servir de
mediador, facilitador e otimizador do processo de
aprendizagem através das seguintes situações,
apontadas por Emília Ferreiro (2001): “Fazendo
perguntas; formulando sugestões; acrescentando
material; propondo idéias mais complexas em
cada situação.” (FERREIRO, 2001, p. 12)
COMO OCORRE O ATO DA LEITURA
CRIANÇAS QUE AINDA NÃO SABEM LER

EM

O conhecimento nunca é uma cópia da
realidade, sempre haverá uma atividade do sujeito
associada a um componente interativo próprio. Não
ensinamos uma criança a ler, ela que aprende a ler
com o auxílio de seus colegas, professores, pais,
enfim, com a ajuda de todos os leitores que ela
encontra durante o percurso da aprendizagem da
leitura. De acordo com Josette Jolibert (1994):
Ler é atribuir diretamente um sentido a
algo escrito. “Diretamente”, isto é, sem
passar pelo intermédio: - nem da
decifração (nem letra por letra, sílaba
por sílaba, ou palavra por palavra); nem da oralização (nem sequer grupo
respiratório por grupo respiratório).
(JOLIBERT, 1994, p. 15)

Conforme a epistemologia genética de Jean
Piaget nós conhecemos o mundo através de uma
constante interação com ele, a partir da qual vamos
estabelecendo significados, compreendendo as
características e estruturando nossos instrumentos
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intelectuais em relação a determinado objeto. Enfim,
é o processo de assimilação, acomodação e
equilibração que nos permite incorporar a realidade,
o que nos remete a concluir que o indivíduo é
construído ao longo de toda a sua vida a partir da
intervenção no meio e na relação com os outros
nomes. Somos únicos, mas não somos autônomos.
Nossos esquemas assimiladores se modificam
em virtude de perturbações que possam aparecer.
Essas perturbações surgem algumas vezes por
incompatibilidade
de
esquemas
construídos
anteriormente pelo indivíduo. É neste processo de
assimilação, acomodação e equilibração que ocorre o
insight, ou seja, a compreensão interna. Por isso a
importância de uma intervenção adequada por parte
do professor no processo de aquisição da leitura e da
escrita pela criança, pois como registra Castedo,
Kaufman, Molinari, Teruggi (1998):
O aprendizado é um modo particular
de construção de conhecimentos em
uma situação em que há uma
intervenção intencional externa. O
docente vai apresentar, então,
situações que considera que possam
favorecer
essa
construção
do
conhecimento.
(CASTEDO,
KAUFMAN, MOLINARI, TERUGGI,
1998, p. 11-12)

Jamais devemos privilegiar ou estruturar
atividades pautadas nas concepções adultas, nas
quais é necessário percorrer um determinado
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caminho para a sua realização, mas devemos
propiciar situações em que as crianças exercitem e
consolidem ações, ideias e situações problemáticas
para as quais seja necessário encontrar as devidas
soluções. Todos os casos permitem a participação
ativa dos alunos.
Não deveria existir dificuldade para aprender a
ler, já que se trata de uma simples transcrição do
sonoro para um código visual. Um aspecto observado
hoje em nossas escolas é a excessiva preocupação
com o aprendizado da escrita e a pouca atenção que
se dá para o desenvolvimento da leitura.
O homem aprende a comunicar seus
pensamentos e seus sentimentos por meio de signos,
que sejam compreensíveis por outras pessoas que
possuem ideias sobre como funcionam este sistema
de representação. Ler é descobrir, na sequência da
grafia dos signos escritos, uma sequência ordenada
de sons, num processo de decodificação. Segundo
Grisi (1991): “Designa-se por leitura o ato ou
habilidade de reagir por meio de certos sons ao
estímulo visual do sistema de símbolos alfabéticos”.
(RAFAEL GRISI – In: BARBOSA, 1991, p. 82)
Ler não é simplesmente decodificar, converter
letras em sons. Concepções como estas levam a
escola a formar leitores capazes de decodificar, mas
incapazes de compreender o que leem.
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Devemos aprender a ler, lendo, ou seja,
devemos aprender a ler compreendendo a natureza e
o funcionamento do sistema alfabético dentro de uma
prática ampla de leitura. As crianças vão se
aproximando do modo de ler à medida que tentam ler
os vários sinais da realidade, incluindo os caracteres
da escrita. Em uma aprendizagem natural da leitura o
aprendiz recorre a estímulos visuais que existem em
seu meio, e através da decomposição progressiva
desses elementos, conclui as unidades que compõe
a escrita de sua língua.
É preciso interagir com a diversidade de textos
escritos presentes em nossa sociedade. Torna-se
necessário fazer também com que a criança
compreenda a relação existente entre a fala e a
escrita.
Emília Ferreiro desloca a investigação do
“como se ensina” para o “como se aprende”. O
processo de alfabetização nada tem de mecânico, do
ponto de vista da criança que aprende. A criança
constrói seu sistema interpretativo, pensa, raciocina e
inventa buscando compreender este objeto social
complexo que é a leitura e a escrita.
Ao chegar à escola, algumas crianças, através
da imitação, mesmo não sabendo ler antecipam a
leitura: pegam o livro, põe-no na posição correta,
abrem-no, olham-no atentamente. O conteúdo do
discurso pode ser o mesmo da história, caso elas o
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conheçam bem, ou então, a história pode se dar
através da explicação das figuras e ilustrações.
Ao mostrar que “leem”, não é exatamente uma
linguagem coloquial, própria da conversação, mas
uma imitação da linguagem que se escreve. Esta
conduta de imitação constitui um enorme passo para
a aquisição da leitura.
Suponhamos que a criança saiba qual é a
atitude, o gesto e o tom adequado de uma leitura, esta
quantidade de informação já é muito importante, visto
que, provavelmente esta criança já tenha tido uma
experiência direta e repetida ao ver os adultos lerem
em voz alta para ela, fato este que pode contribuir
diretamente para a formação de bons leitores.
Como educadores podemos despertar esta
conduta em nossos alunos, servindo-se de modelo de
leitor para eles, utilizando-se de todo tipo de material
escrito que preste para ser lido em sala de aula. É
primordial nas situações de leitura na escola, que o
aluno compreenda o que está sendo lido para ele.
Para que esta compreensão ocorra, é preciso ler
sempre textos autênticos, reais, repletos de
significados para as crianças.
As leituras em voz alta facilitam o
conhecimento das funções da escrita, favorecem a
aprendizagem das convenções e dos conceitos
relativos ao material impresso e incentivam o
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indivíduo a querer aprender a ler e a escrever. De
acordo com Ana Teberosky (2003):
Quando os adultos incluem as
crianças ativamente em torno de
atividades de escrita, colaboram para
o aumento de seu vocabulário e para
a compreensão das funções do texto
escrito. Ambos os aspectos estão
relacionados ao desenvolvimento das
capacidades de leitura e escrita.
(TEBEROSKY, 2003, P. 34)

As crianças já têm ideia sobre o que se pode e
o que não se pode ler. Sabem que espaços em
branco não são possíveis de serem lidos, outros
porque não há letras suficientes para serem lidas
(visto que nesta fase de aquisição da leitura e da
escrita, a criança entende que tem que haver pelo
menos três letras e devem ser diferentes entre si para
poderem ser lidas). A diferença entre o que está
escrito e o que se lê não é uma hipótese infantil que
deve ser corrigida, mas uma questão conceitual.
Outra forma muito importante de introduzir a
criança no universo da leitura é utilizar-se de textos
que contenham imagens, as crianças têm suas
próprias idéias sobre o que está escrito, normalmente
as crianças apresentam, dentro da lógica infantil,
textos perfeitamente coerentes.
O nome próprio, assim como o nome dos
colegas de sala de aula, é uma importante
ferramenta para o despertar da leitura. Sem saber
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decifrá-los completamente, mas, já conhecendo
algumas letras, as crianças conseguem antecipar o
que está escrito. Pode-se ler, e aprender a ler, mesmo
antes de conhecer todas as letras. Para as crianças
nas primeiras etapas de sua aprendizagem, é muito
mais simples escrever do que ler.
As informações que os adultos oferecem sobre
um texto para as crianças são processadas conforme
o sistema de concepções infantis. Ao entendermos
como as crianças aprendem, poderemos melhor
ajudá-las no processo de aquisição da leitura e da
escrita.
A criança para utilizar a informação fornecida
pelo adulto, parte do pressuposto de nosso sistema
escrito de que todas as palavras ditas estão escritas,
e que a ordem da escrita corresponde à ordem em
que foi enunciada. Ainda sem conseguir decifrar o
texto as crianças conseguem localizar todas as
palavras da oração nas partes do texto.
Por volta dos 04 anos de idade, as crianças
já possuem critérios para perceber se uma marca
gráfica pode ou não ser lida, antes mesmo de serem
capazes de ler os textos apresentados. Devemos ser
capazes de reconhecer as possibilidades de leitura
das crianças nas leituras não convencionais.
Primeiramente a criança faz uma distinção
entre “figurativo” e o “não figurativo”. Depois deste
primeiro momento, segundo Emília Ferreiro (2001):
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(...) surge o critério que temos
chamado de quantidade mínima de
caracteres, critério este que perdura
por muito tempo e que tem uma
influência decisiva em toda a
evolução. Não basta que haja letras: é
preciso uma certa quantidade mínima
(que em geral oscila por volta de três)
para que se possa ler, é necessário
que essas grafias variem, que não se
repitam
sempre
as
mesmas.
(FERREIRO, 2001, p. 46)

As hipóteses da quantidade e da variedade são
construções próprias da criança, não dependem de
ensino de adultos e tão pouco de amostras de escrita.
Fazem parte das primeiras experiências com a
linguagem escrita, os conhecimentos elaborados pela
criança a partir da interação com os leitores e o
material escrito, e os conhecimentos socialmente
transmitidos pelos adultos e assimilados pelas
crianças. Ambos os conhecimentos parecem estar
influenciados pelas condições favoráveis do ambiente
alfabetizador, ou seja, um ambiente rico em materiais
escritos e em interações e práticas de leitura.
A melhor maneira de permitir que a criança
aprenda algo a respeito de certo objeto do
conhecimento, é permitir-lhe que entre em contato,
que interaja com esse objeto. De acordo com Ferreiro
(2001):
(...) não é obrigatório dar aulas de
alfabetização na pré escola, porém é
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possível dar múltiplas oportunidades
para ver a professora ler e escrever,
para
explorar
semelhanças
e
diferenças entre textos escritos; para
explorar o espaço gráfico e distinguir
entre desenho
e escrita; para
manifestar sua curiosidade em
compreender essas marcas estranhas
que os adultos põem nos mais
diversos objetos. (FERREIRO, 2001,
p. 39)

O espaço da escola, em particular o da sala de
aula, deve ser um espaço com muitas leituras: leituras
de crianças e professores, leitura de livros, jornais,
panfletos, músicas, poesias. Somente com a leitura
abundante das escritas encontradas no mundo é que
torna-se possível ler. Através dos materiais escritos e
com a mediação de uma pessoa mais experiente é
que a criança vai buscar compreender o sentido do
que está escrito.
Compreender é um ato cognitivo, não
podemos
compreender,
senão
anteciparmos
interpretações,
reconhecermos
significados,
identificarmos dúvidas, elaborarmos hipóteses sobre
o que está escrito a partir do que já conhecemos,
além de identificar possíveis erros e incompreensões
no decorrer da leitura. Conseguir esta atividade
mental no aluno que lê é imprescindível.
Os caminhos percorridos para a aprendizagem
da leitura não são os mesmos para todas as crianças.
Algumas crianças atentam mais para os elementos
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menores – letras, sons, tipos de sílabas; outras
direcionam sua atenção ao texto como um todo e às
suas marcas maiores – como a organização do texto,
por exemplo. O mais importante é que os textos
apresentem-se repletos de conteúdos significativos
para o educando. Conforme relatado por Delia Lerner
(2002): “Para que a leitura como objeto de ensino não
se afaste demasiado da prática social que se quer
comunicar, é imprescindível “representar” – ou
”reapresentar” - na escola, os diversos usos que ela
tem na vida social” (LERNER, 2002, P. 80)
O professor por sua vez deve propiciar
atividades e questionamentos que considerem as
microanálises, ou seja, análises que tenham como
ponto de partida os elementos menores do texto, e
também as macroanálises, ou seja, aquelas que têm
como ponto de partida as características mais globais
do texto, tais como: a organização do texto no papel,
o tipo e a temática do texto a partir do título, os
portadores de textos e o tipo de textos a ele
relacionados, ilustrações e imagens quando houver.
Estas são algumas maneiras de se desenvolver as
habilidades de leitura nas crianças. De acordo com
Mary Kato (1999):
A leitura pode ser entendida como um
conjunto de habilidades que envolvem
estratégias de vários tipos. Essas
habilidades seriam:
- a de encontrar parcelas (fatias)
significativas do texto;
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- a de estabelecer relações de sentido
e de referência entre certas parcelas
do texto;
- a de estabelecer coerência entre as
proposições do texto;
- a de avaliar a verossimilhança e a
consistência
das
informações
extraídas;
- a de inferir o significado e o efeito
pretendido pelo autor do texto. (KATO,
1999, P. 106)

Ao ler, as crianças não devem utilizar apenas
os conhecimentos prévios acerca do escrito, se fosse
assim, não se produziria aprendizagem ao ler. É
necessário utilizar algumas estratégias para aprender
a partir da leitura. O ensino das estratégias de leitura
não podem ser deixados para idades avançadas,
devem ser ensinadas desde os primeiros contatos da
criança com textos escritos, ou então estaremos nos
arriscando a formar pessoas que sabem decifrar, mas
não utilizam a leitura como meio de aprendizagem
nem acesso à informação, nem de prazer etc.
A escrita é mais do que um código, é um
sistema de representação da linguagem com uma
longa história social, de acordo com Ana Teberosky
(2003): “A leitura e a escrita existem fora da sala de
aula e as crianças não são aprendizes passivos, não
copiam os modelos adultos que estão ao seu redor,
nem esperam ir à escola para começar o processo de
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aprendizagem da leitura.” (TEBEROSKY, 2003, p.
66)
O desenvolvimento e a aprendizagem são
processos de construção de conhecimentos. Esta
aprendizagem não ocorre por acaso, mas em um
contexto social, na interação com outros
participantes. A construção da aprendizagem desta
forma se transforma em Co construção de
conhecimentos.
A criança adquire conhecimentos na interação
construtiva com o material, nas relações sociais.
É necessária à mediação social dos adultos porque
a leitura é uma aprendizagem cultural de natureza
simbólica.
O objetivo não deve ser de que todos
aprendam igualmente, mas sim que todos possam
trabalhar reflexivamente e construir o pensamento
coletivamente.
A avaliação no processo de aprendizagem da
leitura, não deve ficar centrada apenas no professor,
o aluno também deve ter a oportunidade de se
autoavaliar, pois somente assim o educando terá a
oportunidade de expressar suas interpretações,
confrontando-as com outras, buscando indícios em
textos para verificá-los, percebendo os “erros” em
suas produções, corrigindo-os e buscando diferentes
soluções. Estas ações fazem com que os alunos
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tenham progressos como leitores e escritores.
Conforme Delia Lerner (2002):
É preciso proporcionar aos alunos
oportunidades de autocontrolar o que
estão compreendendo ao ler e de criar
estratégias para ler cada vez melhor,
embora isso torne mais difícil conhecer
os acertos ou erros produzidos em sua
primeira leitura. É preciso delegar
(provisoriamente) às crianças a
responsabilidade de revisar seus
escritos, permitindo assim que se
defrontem com problemas de escrita
que não poderiam descobrir, se o
papel de corretor fosse assumido
sempre pelo professor. (LERNER,
2002, P. 24)

Outro ponto relevante é não considerar a
leitura e a escrita como uma progressão sequencial,
em que primeiro se aprende a ler e depois escrever,
ou vice-versa.
USO DA LEITURA
PRÁTICAS SOCIAIS

E

DA

ESCRITA

COMO

Devemos repensar a prática escolar da
alfabetização. À medida que um contingente maior de
indivíduos passou a ter acesso à educação, os
números do fracasso tornou-se mais alarmantes.
Muitas pessoas aprenderam a decodificar o código
alfabético, ou seja, aprenderam a ler e a escrever,
mas ainda continuavam incapacitadas a compreender
com plenitude o que leram.
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Partindo do pressuposto de que a escola é o
local por excelência onde se pode controlar o
processo de aprendizagem, ás vezes, torna-se difícil,
especialmente aos educadores entenderem que o
desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito
antes da escolarização.
Atualmente o grande desafio enfrentado pela
escola é o de criar possibilidades para a formação de
cidadãos críticos, capazes de ler entrelinhas e
assumir uma posição em relação aos dizeres dos
autores com os quais interagem. Abandonar
atividades mecânicas, desprovidas de sentido leva a
criança a deixar de ver a leitura e a escrita como mera
obrigação escolar. Neste sentido Lerner (2002),
afirma que: “O desafio que a escola enfrenta hoje é o
de incorporar todos os alunos à cultura da escrita, é o
de conseguir que todos seus ex alunos cheguem a
ser membros plenos da comunidade de leitores e
escritores”. (LERNER, 2002, p. 17)
Tanto a escrita quanto a leitura não devem ser
concebidas como simples objeto de avaliação, mas
como um direito do aluno em descobri-las e utilizá-las
como instrumento de reflexão para organizar e
reorganizar o próprio conhecimento.
Neste
percurso
de
organização
e
reorganização do próprio conhecimento as crianças
precisam compreenderem-se não somente como
leitoras e receptoras, mas como produtoras e
difusoras do mundo da escrita.
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A sedução para gostar de ler começa na
escola. Para poder ler, é preciso saber ler. Para
gostar de ler, também é preciso saber ler. Portanto, o
primeiro passo da escola consiste em assegurar um
correto e adequado processo de alfabetização.
As pessoas não nascem sabendo ler: aprendese a ler a medida em que se vive. Se, geralmente, se
aprende a ler livros nos bancos da escola, outras
leituras se aprendem por aí, na chamada escola da
vida, independente da escola formal, e se perfaz na
interação cotidiana com o mundo das coisas e dos
outros.
Lê-se para entender o mundo, para viver
melhor. Em nossa cultura quanto mais abrangente a
concepção de mundo e de vida, mais intensamente
se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve
começar na escola, mas não pode nem costuma
encerrar-se nela.
Do mundo da leitura a leitura de mundo, o
trajeto se cumpre, sempre se refazendo, inclusive, por
um vice-versa que transforma a leitura em prática
circular e infinita. Como fonte de prazer e sabedoria,
a leitura não esgota seu poder de sedução nos
estreitos círculos da escola.
Outra condição para que os alunos aprendam
a ler é que a escola e as salas de aula ofereçam uma
variedade de livros e materiais para leitura e que os
usem de forma abundante em todas as disciplinas.
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Diversos motivos fora da escola contribuem
para afastar o aluno da leitura:
● a falta de livros nas casas;
● a falta de uma cultura de leitura;
● a falta de valorização da escola pelas famílias;
● problemas econômicos e sociais das famílias;
● a falta de hábitos de leitura, inclusive entre
professores;
● a deficiência dos processos de alfabetização;
● a falta de bibliotecas escolares;
● a falta de bibliotecas de sala de aula;
● a falta de professores habilitados a
desenvolverem bons hábitos e técnicas de
leitura;
● a falta de bibliotecários;
● a falta de estímulo para leitura;
● a competição de outras atividades;
● o lazer, a televisão, o trabalho infantil.
É importante que a escola organize formas de
acesso dos alunos à leitura, promovendo: hora da
biblioteca, varais de leitura, feiras de livros, banco de
livros de literatura, assinatura de jornais e revistas. O
acesso fácil à biblioteca, a criação de “cantinhos de
livros” nas salas de aula, empréstimos de livros na
própria sala de aula (banco de livros) são estratégias
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importantes para aproximar os alunos do mundo da
leitura.
A escola pode, ainda, através do envolvimento
da comunidade e, especialmente das famílias dos
alunos incentivar e promover a criação de redes de
apoio à leitura na própria comunidade: contadores de
história, clubes de leituras, bibliotecas públicas,
voluntários que lêem para crianças, gincanas de
leitura e escrita, o que pode acontecer dentro ou fora
do espaço escolar.
A leitura é um hábito e, como qualquer outro
hábito, precisa ser desenvolvido. Também é um gosto
para muitas pessoas, mas gosto também se adquire.
É preciso se experimentar primeiro, para depois se
adquirir o gosto.
A responsabilidade da escola e dos pais não
se esgota dentro da escola. O que acontece dentro
de casa, por vezes, é mais determinante de bons
hábitos de leitura do que o que acontece na escola.
Para isso, tornam-se necessárias algumas atividades:
● incentivar a leitura em casa, o tempo
escolar é muito reduzido, estratégias de formação de
bons leitores incluem o envolvimento da família na
leitura, em famílias pouco letradas, as próprias
crianças devem ler para os pais
● incentivar e promover a criação de redes
de apoio à leitura na comunidade;
● ajudar os pais a ajudarem os filhos;
Nice Regina dos Santos Puchetti

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1269

● criar um ambiente de letramento na
escola;
● facilitar o acesso à leitura;
● estimular e instrumentar as famílias para
o letramento;
● assegurar que todos os alunos da escola
sejam alfabetizados no primeiro ano e se tornem cada
vez mais letrados no decorrer de sua vida escolar;
● acompanhar de perto o desenvolvimento
da leitura e da escrita dos alunos, sobretudo de
alfabetização e nos primeiros anos;
● desenvolver programas de envolvimento
dos pais e da comunidade para fortalecer hábitos de
leitura na escola e nas casas.
Neste sentido é importante atentar para o
que afirma Resende (1997) ao registrar que:
Quando nos pomos a questionar o
compromisso da escola de introduzir
leitores no universo dos livros, não
conseguimos entender que ela possa
conduzi-los numa perspectiva que não
seja crítica, já ela é um espaço
alfabetizador
por
excelência.
Questões como: o que ler, ler onde,
para quê, para quem, com quem, e ler
o quê devem ser feitas com lucidez
para que o projeto de leitura se
desenvolva de forma rica e coerente
com a própria semântica da palavra ler
(...) a leitura, nestes termos, não se dá
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somente através de livros e de letras,
mas também de diferentes signos,
sinais e até de silêncios. (RESENDE,
1997, p. 7)

A linguagem escrita que utilizamos na escola
deve ser funcional e comunicativa. É funcional o que
tem sentido, interesse e valor educativo. Não se trata
de inventar uma linguagem para a escola, mas de
colocar no ambiente escolar a linguagem que se usa
na sociedade. Enfim, a alfabetização não deve ser
escolarizada conforme mencionado por Jenny CookGumperz (1991): “A alfabetização foi redefinida
dentro do contexto de escolarização e transformou-se
naquilo que agora chamamos de alfabetização
escolar, isto é, um sistema de conhecimento
descontextualizado,
validado
através
de
desempenhos em testes.” (COOK-GUMPERZ, 1991,
P. 54)
As crianças nunca esperam ter contato com
professores para aprender a ler e a escrever, desde o
nascimento são construtoras de conhecimento, daí a
importância em se respeitar os conhecimentos
prévios destas crianças. Elas são capazes de
compreender o mundo que as rodeia, levantar
hipóteses sobre problemas difíceis e abstratos, e
descobrir as respostas por si só.
Com base em Piaget quando falou da
construção do real na criança, ou seja: o real existe
fora do sujeito, no entanto é preciso reconstruí-lo para
conquistá-lo. É precisamente isso o que tem-se
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descoberto que as crianças fazem com a língua
escrita:
têm que reconstruí-la para poderem
apropriar-se dela. Por isso é que Ferreiro (2001)
chama a atenção afirmando que:
(...) consideram que algumas coisas
iniciais se constroem, porém depois
parece que o resto se adiciona, como
se tratasse de um momento
construtivista inicial e, no que se
segue, o associacionismo volta a
aparecer, de alguma maneira. Algo
muito importante pouco compreendido
é que um processo de construção
envolve processos de reconstrução, e
que os processos de coordenação,
integração, diferenciação etc. também
são
processos
construtivos.
(FERREIRO, 2001, p. 79)

Com base em uma concepção tradicional a
criança não tem o direito de pensar por si própria e
normalmente não é convidada a escrever uma
palavra que não tenha sido vista previamente em sala
de aula. Valoriza-se primordialmente a percepção e a
discriminação visual das letras e a habilidade motora
em produzi-los.
A linguagem desta forma fica reduzida a um
problema psicomotor, minimizando o aspecto
cognitivo da questão, ou seja, as idéias, os
pensamentos e as reflexões da criança ficam
sacrificadas em nome de um método, cuja lógica é
incompreensível para ela.
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O fato da escola ter a concepção de que
primeiro é a aprendizagem das letras (decifrar e
descrever) que deve ser ensinada retarda até muito
tarde o manejo de textos. A maioria das tarefas
propostas às crianças são as escritas de palavras ou
frases convencionais. As leituras são restritas
unicamente aos textos escolares.
Isto
menospreza
a
capacidade
de
interpretação e produção de textos da criança, além
de omitir o aspecto fundamental da linguagem escrita,
que é de ser o instrumento para a comunicação.
A linguagem escrita não pode resumir-se
apenas a linguagem escolar, pois esta serve para
trabalhar apenas na escola e não auxiliará a criança
para viver de forma ativa na sociedade no futuro.
Ao professor, dentro de uma concepção
moderna, cabe não apenas aplicar algumas fórmulas
pré-estabelecidas, mas sim exercer sua profissão de
forma competente, que inclui autonomia, capacidade
de decisão e criatividade. Os materiais disponíveis,
por exemplo, não oferecem “receitas prontas”, eles
são para pessoas audaciosas que acreditam no
potencial de aprendizagem e criação de seus alunos.
O processo de alfabetização não é algo
mecânico, devemos olhar com os olhos da criança e
propor-lhe problemas para que elas possam pensar,
raciocinar,
interpretar
e
reformular
novas
problematizações, para desta forma conseguir
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entender a escrita como sendo a ferramenta para a
transformação da vida em sociedade.
Segundo Emília Ferreiro (2001):
A criança vê mais letras fora do que
dentro da escola: a criança pode
produzir textos fora da escola enquanto
na escola só é autorizada a copiar, mas
nunca a produzir de forma pessoal.
(FERREIRO, 2001, p. 38)
As diversas informações encontradas em
letreiros, propagandas, jornais, anúncios, entre
outros, são informações sobre a língua escrita em
seus diversos contextos sociais, enquanto a
informação escolar é comumente descontextualizada.
Dentro do contexto escolar muitas vezes a
escrita é apresentada como uma técnica de
transcrição de sons, e consequentemente a escrita é
transformada em um objeto escolar, onde o único
informante autorizado é o professor.
A eficiência da alfabetização atrelada ao
letramento não se resolve com um método de ensino,
com testes de prontidão e nem com materiais
didáticos. Conforme Ana Teberosky (2003):
O
enfoque
construtivista,
diferentemente do ensino direto ou da
ausência de toda intervenção, propõe
que o melhor tipo de intervenção
acontece
quando
o
professor
apresenta tarefas nas quais há um
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problema para resolver, ou seja,
quando
apresenta
situações
problema. Através destas situações
problema o professor pode observar
todo o processo de aprendizagem no
seu desenvolvimento e colaborar com
ele. (TEBEROSKY, 2003, p. 98)

Quando consideramos a alfabetização
precisamos introduzir a escrita como sistema de
representação da linguagem e a criança como um
sujeito cognoscente, que pensa, que constrói
interpretações e que age sobre o real para fazê-lo
seu.
Diante dessas perspectivas, deve-se enfocar
o erro como uma forma de aprendizagem, na
construção da escrita. Conforme Emilia Ferreiro
(2001) sugere:
Em uma visão construtivista o que
interessa é a lógica do erro: trata-se às
vezes de idéias que não são erradas
em si mesmas, mas aparecem como
errôneas
porque
são
sobregeneralizadas,
sendo
pertinentes apenas em alguns casos,
ou de ideias que necessitam ser
diferenciadas ou coordenadas, ou, às
vezes, ideias que geram conflitos, que
por sua vez desempenham papel de
primeira importância na evolução.
(FERREIRO, 2001, P. 82)

Devemos conceber a escrita como um objeto
cultural e não como um produto escolar. A escrita
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para a humanidade serve como suporte para suas
ações e intercâmbios sociais. Através de situações
experimentais, utilizando o “método clínico” ou de
“exploração crítica” próprios dos estudos piagetianos,
Emília Ferreiro (2001) declara:
(...) Estamos em condições de afirmar
que existe um processo de aquisição
da linguagem escrita que precede e
excede os limites escolares. Procedeos na origem; e os excede em
natureza, ao diferir de maneira notável
do que tem sido considerado até agora
como o caminho “normal” da
aprendizagem (e, portanto do ensino).
(FERREIRO, 2001, p. 44)

A criança que pertence ao mundo “letrado”,
tem a possibilidade de agir como se fosse leitor ou
escritor. Comporta-se como leitor, antes de sê-lo, faz
com que a criança possa aprender precocemente o
essencial das práticas sociais ligadas à escrita.
Visto que a criança começa compreender a
escrita, antes mesmo que ela seja ensinada, a escola
não deve dar inicialmente todas as “chaves secretas”
do sistema alfabético, mas deverá criar condições
para que a criança descubra por si mesma.
É papel da instituição educativa democratizar o
acesso às práticas sociais da leitura e da escrita que
estão presentes no mundo letrado, disponibilizando a
todas as crianças as informações necessárias para
pensar sobre sua própria língua.
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A criança pertencente à classe baixa, talvez
por viver em um ambiente menos rico em materiais
impressos, ter menos acesso a atividades
relacionadas a leitura e a escrita têm maior dificuldade
para diferenciar a leitura da escrita. Conforme Emília
Ferreiro (2001):
A distância da informação que
separa um grupo social de outro
não pode ser atribuída a fatores
puramente cognitivos. Esta distância
diminui quando o que está em jogo é o
raciocínio da criança; aumenta quando
se necessita contar com informações
precisas do meio. (FERREIRO, 2001,
p.59)

Mesmo que o adulto não tenha o propósito de
informar a criança ao utilizar as situações da leitura e
de escrita diante dela, esta criança está participando
da função social da escrita. Uma ampla e contínua
participação nesse tipo de situações sociais podem
fazer com que a criança perceba a importância da
escrita na sociedade. A prontidão para a leitura e a
escrita depende muito mais das ocasiões sociais de
estar em contato com a língua escrita do que qualquer
outro fator que seja invocado.
Ler e escrever são atividades comunicativas,
por isso, as crianças devem entrar em contato com
textos reais desde o início. A escrita, a leitura e a
linguagem oral se desenvolvem de forma conjunta no
indivíduo, mas atuam de maneira independente deste
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a mais tenra idade. O fato de algumas crianças
interagirem com materiais escritos desde muito cedo
estão relacionados e influenciam as aprendizagens
convencionais posteriores.
A alfabetização inicial não ocorre em meio a
um processo abstrato, mas em contextos culturais e
sociais determinados. O aprendizado não é apenas
um processo cognitivo, onde os alunos recebem,
armazenam e utilizam certos tipos de instruções. A
aprendizagem da leitura e da escrita deve ocorrer em
um ambiente social, através das interações sociais,
tornando possível à construção mútua do
conhecimento.
As aprendizagens sociais exigem contextos
sociais, e a aquisição da língua escrita não pode ser
colocada como um problema exclusivamente
individual. Não se pode deixar que esta visão
(tradicional), enquanto aquisições individuais afastem
a escola, o indivíduo, da compreensão deste objeto
social.
A escrita ocupa um lugar muito importante em
nossa sociedade: ordena o espaço urbano, guia as
ações das pessoas e informa sobre objetos ou
atividades. São vários os portadores ou suportes de
textos que representam os diferentes tipos de escrito:
rótulos,
cartazes,
placas,
livros,
jornais,
enciclopédias, revistas. Em contrapartida esses tipos
de escritas representam diferentes tipos de textos:
contos, notícias, instruções, definições etc.
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Justamente por estes motivos o material
escolar não deveria limitar-se aos escritos escolares,
deveria explorar os espaços escritos nas ruas,
bairros, prateleiras de supermercados, espaços
familiares que permitam uma primeira iniciação às
diversas funções da escrita. Conforme sugere Delia
Lerner (2002):
O necessário é fazer da escola um
âmbito onde leitura e escrita sejam
práticas vivas e vitais, onde ler e
escrever
sejam
instrumentos
poderosos que permitem repensar o
mundo e reorganizar o próprio
pensamento, onde interpretar e
produzir textos sejam direitos que é
legítimo exercer e responsabilidade
que é necessário assumir. (LERNER,
2002, P. 18)

Enfim, no ambiente escolar devem ser
utilizados os diversos textos e suportes existentes na
vida cotidiana, favorecendo desta forma a interação
entre o ambiente social e a escola, facilitando assim
a contextualização da aprendizagem. A linguagem
que se trabalha na escola deve servir para se ter
prazer, para lembrar, para aprender, para nos
informarmos etc, e isso deve ficar claro para os
educandos.
Além do contato com diferentes materiais
gráficos para a criança apropriar-se da linguagem
escrita, é necessário que ela participe de situações
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onde a escrita adquira significado. Pois, conforme
sugere Teberosky (2003):
O ponto de referência do currículo de
leitura e escrita é duplo: o processo de
construção por parte da criança e as
práticas escritas da sociedade onde
vive.
Com essa dupla referência, pretendese não apenas ensinar a ler e a
escrever, mas, também, ensinar as
diferentes maneiras de ler e escrever
adaptadas às exigências atuais dessa
sociedade. (TEBEROSKY, 2003, p.
88)

É importante atentar para o que afirma Ferreiro
(2001), ao tratar da introdução das crianças no mundo
da escrita, pois, introduzir os educandos no universo
da escrita, em termos educativos, significa permitir às
crianças:
- ter acesso à leitura em voz alta de
diferentes registros da língua escrita
que aparecem em distintos materiais;
- poder escrever com diferentes
propósitos e sem medo de cometer
erros, em contextos onde as escritas
são aceitas, analisadas e comparadas
sem serem sancionadas;
- poder antecipar o conteúdo de um
texto
escrito,
utilizando
inteligentemente os dados contextuais
e – na medida em que vai sendo
possível – os dados textuais;
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- participar em atos sociais de
utilização funcional da escrita;
- poder perguntar e ser entendido;
- poder perguntar e obter resposta;
- poder interagir com a língua escrita
para copiar formas, para saber o que
diz, para julgar, para descobrir, para
inventar. (FERREIRO, 2001, p. 72-73)

Partindo da premissa de que a aquisição do
conhecimento é um processo dinâmico, dialético,
uma internalização desenvolvimental, cuja gênese se
dá a partir de interações sociais que têm por base o
significado, a psicologia cognitiva, em uma de suas
correntes, a do estudo da leitura, tem fornecido
significativos subsídios para a compreensão deste
processo.
Com a preocupação central em explicar como
o
conhecimento
é
adquirido,
organizado,
armazenado e representado na memória de longo
termo, a teoria de esquemas, pode ser definida como
explicitado por Rumelhart (1981):
(...) basicamente uma teoria sobre o
conhecimento... Um esquema, então,
é uma estrutura de dados para
representar os conceitos genéricos
armazenados da memória. Há
esquemas
representando
nosso
conhecimento
sobre
todos
os
conceitos: aqueles subjacentes a
objetos, situações, eventos, seqüência
de eventos, ações e seqüência de
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ações. Um esquema contém, como
parte de sua especificação, uma
cadeia
de
inter-relações
que
normalmente acreditamos serem
mantidas entre os constituintes do
conceito em questão. Uma teoria de
esquemas representa uma teoria
prototípica do significado. (Rumelhart,
1985 – In: BRAGGIO, 1992, p. 42)

Os esquemas ainda são vistos como:
(...) os blocos de construção do
conhecimento. Eles são elementos
fundamentais sobre os quais todos os
dados sensórios são interpretados
(linguísticos e não linguísticos), na
retenção da informação pela memória,
na organização de ações, na
determinação de objetivos maiores e
menores, na alocação de recursos, e,
geralmente no direcionamento do
fluxo do sistema em processamento.
(Rumelhart, 1985 – In: BRAGGIO,
1992, p. 42)

Portanto, a teoria de esquemas representa
uma tentativa de formular uma categorização global
do conhecimento (Clark e Clark, 1977 – In:
BRAGGIO, 1992, p. 42). Logo, dado que a aquisição
do conhecimento é vista como um processo dinâmico
que é “desenvolvido”, estendido e modificado através
de uma constante interação dos indivíduos e seu
contexto social” (Wertsch,1983 – In: BRAGGIO, 1992,
p. 42), assume-se que os esquemas são formados
através destas interações. Portanto, como todos os
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seres humanos interagem uns com os outros num
determinado contexto sociocultural, todos possuem
esquemas baseados em suas experiências
socioculturais. Dessa forma, os esquemas não
podem ser vistos como dados a priori nem estáticos,
mas como dinâmicos, pois, além de emergirem
através das interações do indivíduo com o ambiente,
estão constantemente crescendo e se modificando
para acomodar novas experiências.
A partir disso, a aquisição do conhecimento, o
ato de ler não pode ser visto como uma resposta
passiva ao input gráfico.
Para os que seguem a teoria de esquemas e
tomam a leitura como foco de análise, o objetivo
principal é a especificação da interação leitor-texto,
isto é, “seu objetivo é especificar como o
conhecimento do leitor interage e molda a informação
sobre a escrita e como aquele conhecimento deve ser
organizado para corroborar a interação (Adams e
Collins, 1985 – In: BRAGGIO, 1992, p. 43).
Entre os muitos insights que esta teoria traz à
luz está o de que o significado não reside somente na
mensagem escrita: o leitor ao interagir com o texto
constrói para ele um significado (Spiro, 1980 e
Anderson, 1977 – In: BRAGGIO, 1992, p. 43). Como
resultado desta afirmação, infere-se que a
compreensão da língua escrita é interacional, isto é,
a leitura torna-se vista como um ato construtivo, onde
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os leitores elaboram sobre as ideias selecionados de
um texto, construindo um significado para ele.
Portanto, a construção do significado
é concebida como um produto da interação entre o
leitor e o texto. Ao ler, o indivíduo traz para o ato da
leitura seu conhecimento da língua, tomada esta
holisticamente, seu conhecimento do mundo,
experiências e crenças, além das estratégias
cognitivas requeridas. Desta maneira, postula-se uma
compreensão integrada do texto as informações
adequadas, isto é, uma leitura equilibrada do texto
(Tiermey e Spiro, 1979 – In. BRAGGIO, 1992, p. 43).
De acordo com Spiro (1980), todos os
elementos têm um papel, importante na compreensão
da leitura. Afirma-se que a interpretação de um texto
é grande parte influenciada por estes elementos. Para
Anderson
(1977)
estes
elementos
são
espontaneamente incorporados ao ato de ler para
produzir uma construção mais rica e coerente de uma
representação que dá conta da mensagem. Spiro,
Bruce e Brewer (1980) asseguram que o
conhecimento anterior e as experiências passadas
são a base para a compreensão da leitura, porque
muito antes que as crianças leiam, elas têm
experiências com o mundo e com a língua.
De certa forma, a leitura e a escrita, tratam-se
de práticas sociais que ao longo da história tornaramse “patrimônio” de certos grupos sociais, excluindo
parcelas significativas de nossa população. Daí a
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importância da escola em exercer o seu verdadeiro
papel dentro da sociedade, formar o indivíduo para a
exercer a cidadania com dignidade. Neste sentido é
que Lerner (2002) afirma que:
As práticas de leitura e escrita como
tais estiveram praticamente ausente
dos currículos, e os efeitos dessa
ausência são evidentes: a reprodução
das
desigualdades
sociais
relacionadas com o domínio da leitura
e da escrita. Estas continuarão sendo
patrimônio exclusivo daqueles que
nascem e crescem em meios letrados,
até que o sistema educacional tome a
decisão de constituir essas práticas
em objeto de ensino e enraizá-las na
realidade cotidiana da sala de aula, até
que a instituição escolar possa
concretizar a responsabilidade de
gerar, em seu seio, as condições para
que todos os alunos se apropriem
dessas práticas. (LERNER, 2002, p.
58)

Desta maneira, torna-se crucial a definição de
condições didática que favoreçam a sobrevivência da
leitura e da escrita na escola, com o intuito de
incorporar todos os alunos aos atos de ler e escrever
como práticas sociais, e não somente os que
participam destas práticas fora da instituição escolar.
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ANÁLISE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
DESENVOLVIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA A APRENDIZAGEM PSICOMOTORA
Selma Santos de Marchi

RESUMO
A importância e análise dos jogos e brincadeiras
desenvolvidos na educação infantil para o
desenvolvimento da aprendizagem Psicomotora teve
como objetivo compreender a psicomotricidade e sua
importância no desenvolvimento infantil, entender a
relação entre corpo e a mente através da
psicomotricidade, identificar quais as formas lúdicas
que contribuem para o desenvolvimento psicomotor,
assim como analisar de que forma a ludicidade em si
contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento
psicomotor infantil. Há evidências, cada vez maior, da
importância do desenvolvimento psicomotor nos
processos que envolvem o aprendizado, voltado para
a sistematização de certos conteúdos curriculares,
mais especificamente os que relacionam a
alfabetização. Oportunidades anteriores a este
estudo, de estar em contato com escolas,
despertaram o interesse pelo tema e por investigar a
importância do lúdico e da psicomotricidade no
contexto
escolar.
Sendo
assim,
buscarei
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compreender a importância do lúdico e da
psicomotricidade no contexto escolar através deste
artigo.
Palavras-chaves: Aprendizagem; Psicomotricidade;
Lúdicas; Sistematização
Introdução
Jogos, brincadeiras e ludicidade são temas
muito abordados em monografias e trabalhos de
conclusão de curso de Pedagogia, Psicopedagogia,
no entanto sendo jogos e brincadeiras, ludicidade um
tema muito pesquisado, defendido e difundido,
pesquisadores e alguns professores defendem a sua
prática nos espaços escolares.
Lamentavelmente apesar de toda à literatura e
das pesquisas realizadas que comprovam a
relevância do brincar para o desenvolvimento da
criança, ao lúdico ainda lhe é delegado, por muitos
profissionais ao simples ato de distração, diversão e
também lhe é atribuído atitudes como falta de
educação,
petulância
ou
desobediência,
pensamentos
estes
expressos
de
forma
inconsequente e intolerante, por meio de frases como
estas: as crianças de hoje não sabem brincar; ... as
crianças só estão brincando. ou os alunos de tal
professor estão sempre brincando. Este descaso
ocasiona danos à estruturação do desenvolvimento
da criança e muitas vezes bloqueios emocionais e até
físicos.
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Com base nesta problemática, esta pesquisa
visa alcançar todos os profissionais, mas
principalmente aqueles que ignoram a importância do
lúdico para o desenvolvimento infantil. Esta pesquisa
tem como foco principal oferecer aos professores
uma ferramenta de reflexão sobre a metodologia
aplicada na educação infantil no que concerne a jogos
e brincadeiras. Utilizando como base de sustentação
pesquisas e constatações de diferentes teóricos. A
análise deste trabalho visa mostrar que os jogos e
brincadeiras são importantes para o desenvolvimento
global da criança, e que este desenvolvimento não se
dá apenas com os denominados jogos educativos,
mas também de brincadeiras livres, espontâneas,
aquelas trazidas pelas crianças para o universo
escolar, que se trabalhadas pelo professor de
maneira participativa e mediadora lhe possibilitará
introduzir novos conceitos e informações, assim como
também a compreensão e entendimento do que foi
aprendido pelo aluno com a mediação do professor.
Nas palavras de Luzuriaga (2001, pg. 2) "Sem
educação não seria possível a aquisição e
transmissão da cultura, pois, pela educação é que a
cultura sobrevive no espírito humano". Sendo assim,
pode-se chegar à conclusão de que as crianças
sempre foram educadas, seja para o trabalho, ou para
as atividades intelectual. Estas crianças eram
preparadas, apesar de não haver registros que
confirmem essa educação, pois, as crianças menores
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eram responsabilidade exclusiva das famílias,
recebendo educação apenas de seus familiares.
Luzuriaga (2001) diz que as crianças recebiam
uma educação natural, inconsciente, espontânea,
adquirida na convivência familiar. Mesmo sendo
essencial à vida social e intelectual do homem, a
educação foi transmitida de formas diferentes, por
povos diferentes. Na Idade antiga a educação de
crianças pequenas era essencialmente familiar. Já na
antiguidade clássica encontram-se registros da
preocupação com uma educação mais elaborada
para as crianças pequenas.
Luzuriaga (2001), diz que Platão (427-347
a.C.) recomendou que a educação da primeira
infância fosse de jogos educativos na família, com o
objetivo de preparo para o exercício do futuro da
cidadania, e que Aristóteles (384-332 a.C.) propôs
que as crianças dos cinco aos sete anos receberiam
em casa educação para a higiene e o endurecimento,
e ainda assistiriam a algumas lições.
Carvalho (2003) apud Oliveira (2002) diz que
os modos de atendimento não familiar foram se
constituindo nas camadas sociais menos favorecidas,
desde as sociedades primitivas, por meio das
relações de parentesco, No final da Idade Média
surgem as "rodas dos expostos" e os "lares
substitutos", dirigidos por entidades religiosas e
filantrópica. Carvalho (2003) afirma que em
decorrência das transformações sociais, econômicas,
Selma Santos de Marchi
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políticas e ideológicas, em um contexto de educação
como investimento para o desenvolvimento social, a
escolaridade obrigatória e a aceitação da criança
como pessoa com necessidades especiais, origina a
trajetória da constituição do atendimento às crianças
pequenas.
Carvalho (2003) apud Oliveira (1994) em
decorrência da necessidade de atender crianças
órfãs, abandonadas ou mesmo os filhos de mães
operarias, nos séculos XVII e XVIII em alguns países
da Europa foram criadas as primeiras instituições que
tinham como objetivo principal a guarda de crianças a
partir de dois anos. Orientadas na religião e cuidados
com a saúde, alimentação e em alguns casos,
iniciação em um ofício. Eram conhecidas como as
"Escolas de Caridade" ou "Escolas de Damas".
Segundo Luzuriaga (2001), a preocupação
com a educação da criança pequena, seja a da família
abastada ou a pobre, suscitou as ideias de alguns
pensadores vistos como precursores da educação
infantil, por elaborarem princípios e propostas para a
sua organização. Pestalozzi (1746-1827) defendia
para as crianças um ambiente educativo, natural,
disciplinado, prático e afetivo, envolvendo cuidado e
educação, amor e conhecimentos específicos por
parte da professora.
Arce (2002) diz que Froebel foi um dos
primeiros pensadores a se preocupar com a
educação de crianças pequenas, tornando-se o
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fundador dos "jardins-de-infância" destinados a
crianças menores de seis anos de idade, destinados
a crianças menores de seis anos. Já No inicio do
século XX, Decroly (1871-1952) e Maria Montessori
(1879-1952) contribuíram para a constituição da
especificidade da educação infantil e seu caráter
pedagógico.
Segundo UNESCO (2011), em1942, durante a
Segunda Guerra Mundial, governos de países
europeus reuniram-se no Reino Unido para a
Conferência dos Ministros Aliados da Educação
(CAME). Em 16 de Novembro de 1945 foi fundada a
UNESCO com o objetivo de contribuir para a paz e a
segurança no mundo mediante a educação, a ciência,
a cultura e as comunicações. Desde então são
realizadas Conferências e Fóruns são discutidas e
estabelecidas metas que contribuam para o
desenvolvimento social dos países envolvido.
“A Conferência Mundial de Educação
para Todos (Jontiem/ Tailândia), 183
países, em Brasil assumiram o
compromisso
de
satisfazer
as
necessidades
básicas
de
aprendizagem de crianças, jovens e
adultos; erradicar o analfabetismo e
universalizar o acesso à escola na
infância” (UNESCO, 1990)

Em 2000 houve o Fórum Mundial da Educação
para Todos (Dacar/Senegal) UNESCO (2000)
salienta que este encontro teve como objetivo, avaliar
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os progressos alcançados e estabelecer novas
metas. O documento aprovado, "Marco de Ação de
Dacar", reafirma os compromissos assumidos em
Jontiem (Tailândia-1990) e em outros encontros
internacionais, e estabeleceu seis novos objetivos a
serem alcançados até 2015.
Análise dos Jogos e Brincadeiras
A partir do documento estabelecido pela
UNESCO, uma de suas primeiras metas consiste em
em expandir e melhorar o cuidado e a educação da
criança pequena, especialmente para as mais
vulneráveis e em maior desvantagem; a segunda
meta, é garantir o acesso a educação primária
obrigatória, gratuita e de qualidade até 2015 à todas
as crianças especialmente as que estão em
circunstâncias difíceis, minorias étnicas e as meninas;
a terceira meta, visa assegurar que jovens e adultos
tenham suas necessidades de aprendizagem
satisfeitas mediante programas apropriados de
habilidades para a vida; a quarta meta, visa a
melhoria nos níveis de alfabetização de adultos até
2015, com acesso equitativo à educação básica é
continuada a todos os adultos; a quinta meta, visa o
fim das desigualdades de gêneros na educação
infantil e secundaria até 2005 e alcançar a igualdade
até 2015, com foco na garantia plena e igual do
acesso das meninas na educação básica e de
qualidade; a sexta e última meta, visa melhorar todos
os aspectos da qualidade do ensino assegurar a
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excelência de todos para que resultados
reconhecidos e mensuráveis sejam alcançados por
todos, especialmente em alfabetização, matemática e
habilidades essenciais a vida.
Segundo Ribeiro (1986) educação jesuítica
estabelecida por Manoel de Nóbrega (1549) não
chegara a se escolarizar em decorrência do estágio
primitivo das populações indígenas. As crianças
participavam diretamente das atividades tribais, que
eram praticamente suficientes para a formação
necessária a fase adulta. Ribeiro (1986) diz que as
práticas de ler e escrever aplicava-se nos colégios
para os alunos que fossem introduzidos nessas
técnicas indispensáveis ao acompanhamento do
curso de humanidades. O comum era que essas
práticas se adquirissem dentro das próprias famílias
dos senhores de engenho, com os tios letrados.
Segundo Kuhlmann (1998) a história da
educação infantil, trata-se de uma reflexão de
pesquisa sobre as crianças a partir do prisma histórico
em seu processo de interação social e
desenvolvimento enquanto indivíduo. A educação
tem buscado abranger âmbitos educacionais
escolares, não apenas na contextualização político ou
sócio econômico, mas reconhecer e elevar como
condição de elementos construtivo da história da
produção de vida social. Kuhlmann (1998) afirma que
a origem da educação infantil esteve ligada as
questões sociais que apontam a assistência à
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infância pobre e abandonada, que diz respeito à
história da infância, da família, da população, da
urbanização e instituições educacionais.
Para Ribeiro (1986), sob a influência das ideias
e práticas europeias, surgiram as primeiras iniciativas
de educação infantil no Brasil. No final do século XIX
foram criadas as creches, com a finalidade de retirar
das ruas as crianças abandonadas, combaterem a
desnutrição e a mortalidade infantil e formar hábitos
higiênicos e morais, tinham um forte caráter
assistencialista, as creches eram ligadas a
assistência social e não a educação.
Segundo Faria (1999), em 1875 foi fundado o
primeiro jardim-de-infância no Rio de Janeiro, e em
1877 em São Paulo, mantidos por entidades privadas
para os filhos de famílias abastadas. Os primeiros
jardins-de-infância públicos foram criados em 1908
em Belo Horizonte e em 1909 no Rio de Janeiro, no
entanto também atendiam crianças de famílias
economicamente privilegiadas.
Faria (1999), diz que durante os anos 1920 e
1930, foram criadas as 14 salas de pré-primárias que
funcionavam junto às escolas primárias, é também
nesse período que surgiu o atendimento em praças
públicas para as crianças da classe operaria
chamados de "Parques Infantis".
Para Kuhlmann (1998), com a expansão do
trabalho feminino na década de 60 ampliou a
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necessidade das instituições educacionais voltadas
para a classe média, passou a se exigir uma
educação de qualidade. Faria (1999), assina-la que
diversos fatores políticos, sociais e econômicos
propiciaram a expansão de creches e pré-escolas no
Brasil a partir da década de 70, no entanto, o grande
crescimento veio a partir da influência de políticas
sociais de órgãos como a UNESCO, UNICEF e OMS,
para países de terceiro mundo, e também a
implementação das Leis Federais.
Zabala (1998) refere-se aos desafios da
educação infantil, que historicamente foi mostrada
como uma infância de marginalização social, cultural
e econômica, sempre voltado para o que o adulto
sentia ser o melhor para a criança e não como direito
da criança. O autor trata também, de uma educação
infantil pautada em currículos se fortalecendo por
meio de um planejamento de processos. Embasado
no trabalho planejado com um sentido de
continuidade, trata-se de articular intenções claras,
sequências progressivas de propósito e conteúdos
formativos.
A Educação Infantil tem por finalidade propiciar
o desenvolvimento pleno da criança, o jogo e a
brincadeira
são
fundamentais
para
o
desenvolvimento senso motor, afetivo; cognitivo e
sociocultural da mesma. Além de ser uma
necessidade tanto física como emocional da criança,
portanto, neste contexto a legislação visa assegurar
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que tais necessidades e direitos sejam garantidos e
respeitados em sua totalidade.
Brasil (1961) instituiu-se a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LBD) que incluiu as
escolas maternais e os jardins-de-infância no sistema
de ensino. Kuhlmann (1998) afirma que as políticas
educacionais na década de 70, pautaram-se na
educação compensatória, ainda com um olhar voltado
para suprir as necessidades básicas de cuidar,
proteger e compensar as defasagens afetivas.
Brasil (1988) a Constituição Federal afirma o
dever do Estado com a educação, garantindo o
atendimento em creches e pré-escola as crianças de
0 a 6 anos de idade. Assim a educação infantil passa
a ser considerada como a primeira fase da educação
básica, e o Estado e os municípios passam a oferecer
creches e pré-escolas como melhoria da qualidade de
vida da população. São Paulo (2008) indica que o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ,Lei
n°8.069, de 13 de Julho de 1990, traz em seus artigos
a explicitação dos direitos da criança e do
adolescente referentes a vida, saúde, alimentação,
educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito,
liberdade, convivência familiar e comunitária e
profissionalização.
Brasil (1996) a LDB estabelece o atendimento
às crianças de 0 a 6 anos, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em todos os seus
aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.
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Brasil (1998) a elaboração do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, tem a
finalidade de estruturar a educação e fundamentar as
concepções de crianças, e visa contribuir para a
construção de propostas educativas que considerem
a pluralidade, diversidade étnica, religiosa, de gênero,
social e cultural.
Lima (2009) afirma que durante muito tempo a
infância no Brasil era vista como uma fase de
necessidades, portanto era tratada em instituições
assistencialistas a partir da Constituição Federal de
1988 e a LDB 1996, essa visão começou a mudar,
pois em seus artigos traz uma perspectiva educativa
para essa faixa etária, essa nova visão coloca a
educação infantil como a primeira fase da educação
básica.
Algumas pesquisas e estudos sobre
psicomotricidade trazem à tona a importância da
educação infantil do desenvolvimento das crianças.
Lima (2009) a educação infantil detém a função de
oferecer e favorecer um processo significativo de
aprendizagem e desenvolvimento para essa faixa
etária, visto que educar e cuidar faz parte do mesmo
processo de construção do saber.
O
desenvolvimento
Psicomotora

da

Aprendizagem

Segundo Wajskop (2001), desde os primórdios
da educação greco-romano com base nas ideias de
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Platão e Aristóteles já se utilizava brinquedos na
educação, associando a ideia do estudo ao prazer.
Segundo Vial (1981), apud Wajskop (2001), diz que
já na antiguidade usavam-se dados, assim como
doces e guloseimas em forma de letras e números
para estimular o ensino das crianças. A importância
da educação sensorial determinou neste período o
uso do “jogo didático” por professores de diferentes
áreas como filosofia, matemática, estudo das línguas
e outros.
Com a valorização da criança no seio da
família, e com base na concepção idealista e
protetora da infância criam um vínculo estrito entre a
brincadeira e sua educação. Segundo Áries (2001)
apud Wajskop (2001), após o século XVII houve uma
identificação entre os jogos e a educação, a partir dos
pedagogos humanistas e médicos iluministas que
eram contrários à escolástica, ao clero e aos
primeiros nacionalistas.
No século XIX, antes da abolição da
escravatura, intensificaram-se os movimentos de
imigração de origem mediterrânea e germânica
(portugueses, italianos, espanhóis, alemãs e outros),
para trabalhar no lugar dos escravos. Atualmente a
utilização de materiais didáticos, brinquedos
pedagógicos e métodos lúdicos de ensino têm-se
mostrado uma grande tendência nas práticas
pedagógicas nas pré-escolas.
Considerações Finais
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É indispensável destacar que as brincadeiras
se constituem parte da infância, principalmente de 0
á 6 anos de idade. É de extrema importância que o
direito ao brincar seja garantido. As crianças desde
pequenas, devem vivenciar brincadeiras lúdicas e
significativas, pois o brincar contribui efetivamente
para o desenvolvimento integral da criança.
O brincar é essencial para o desenvolvimento
da criança, deve ser estimulada e desafiada com
todos os tipos de jogos e brincadeiras que abrange a
infância.
Enfatizando a importância da psicomotricidade
e da ludicidade na vida escolar, percebeu-se que uma
criança que não conhece a si mesmo e que não
descobriu o mundo que a cerca poderá não conseguir
também relacionar a sua educação escolar com a
realidade cotidiana.
Entende-se que propor atividades que
instiguem a todos os movimentos corporais no
processo de aprendizagem, poderá além de
instrumentalizar os educandos, também auxiliar o
profissional da educação a ter ainda mais consciência
sobre o assunto psicomotricidade e a sua importância
no âmbito escolar.
Então acredita-se que a psicomotricidade e a
ludicidade estão interligados ao desenvolvimento
tanto corporal quanto emocional da criança, sendo
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ambos indispensáveis no processo de aprendizagem
da criança no ambiente escolar.
A partir de pesquisas bibliográficas, chega-se
à conclusão que a psicomotricidade é um elemento
fundamental para ser trabalhado desde os primeiros
anos de vida da criança, e que a mesma está
presente nas escolas, mas que não possui o grande
destaque que deveria, assim como não está sendo
devidamente estimulada pela escola aos educadores
e dos educadores aos alunos.’
Sendo assim, evidencia-se a necessidade de
haver mais pesquisas sobre o assunto, por ser um
tema amplo e de grande importância na
aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
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MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Camila Andreia Cunha de Souza

INTRODUÇÃO

Quando a criança passa a ser vista como um
sujeito de direitos e a Educação Infantil passa a existir
com

o

propósito

do

educar,

das

propostas

pedagógicas, há um marco histórico que precisa ser
evidenciado.

A Educação Infantil nem sempre foi vista desta
forma, muito pelo contrário, quando iniciou aqui no
Brasil através do conceito de Escola Nova com os
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jardins de infância, tinha um papel assistencialista e
por muitas vezes elitista.

A evolução da Educação Infantil é uma
crescente

que

acompanha

o

desenvolvimento

industrial, tecnológico, e a inserção da mulher no
mercado de trabalho.

Junto a essa crescente pudemos observar e
analisar os avanços da educação infantil, que a priori
não estava na pasta do ministério da educação e sim
na de saúde e assistência social. A partir de 1996 uma
reforma é feita na educação no Brasil. Trata-se da
mais recente LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), que trouxe diversas mudanças
às leis anteriores, com a inclusão da educação infantil
(creches e pré-escola).

Após essas mudanças, foram identificados
eixos de aprendizagens para a formação na totalidade
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da criança da educação infantil. Dentre esses eixos,
destaca-se a música.

Através da música os pequenos desenvolvem
habilidades de falar, cantar, ouvir música, tocar
instrumentos, ritmo, analisar sons entre outros.

O foco desse artigo é a linguagem da música e
seus benefícios para a educação infantil.

DESENVOLVIMENTO

1. História da Educação Infantil

A educação infantil no Brasil tem suas próprias
características,

marcada

pelo

improviso

e

assistencialismo. Partindo do princípio que, as
crianças eram colocadas em “rodas expostas” para
que instituições religiosas as recolhessem e boa parte
Camila Andreia Cunha de Souza
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dessas crianças eram de famílias tradicionais, é
possível analisar que não haviam iniciativas para que
todas as crianças pudessem ser atendidas de forma
igualitária e com princípios pedagógicos.

No início do século XIX, surgiram iniciativas
pontuadas e isoladas para “cuidar” de crianças
pobres, como creches, internatos e asilos, tendo este
como

objetivo,

as

instituições

não

tinham

conhecimento e condições para impacto positivo na
realidade social das crianças a qual atendiam.

Com uma ideia liberal, no final do século XIX, foi
dado início a construção de uma nação moderna. O
Movimento de Escolas novas foi assimilado pela elite do
país, movimento esse ocorrido na Europa e trazido para
o Brasil com influência americana e europeia. Recebida
com muita expectativa, surgiu a ideia de “jardim de
infância” gerando também algumas discussões por
parte da elite que não apoiava a decisão do poder
público de não se responsabilizar pelo atendimento às
Camila Andreia Cunha de Souza
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crianças pobres. Contudo, em 1875 no Rio de Janeiro e
1877 em São Paulo, foram criados os primeiros e
privados jardins de infância, com o objetivo de atender
crianças de classe alta, já desenvolvendo programação
pedagógica em Froebel (OLIVEIRA, 2002).

Com o desenvolvimento e crescimento da
urbanização e industrialização, em meados da
metade do século XX, com a intensificação de
mulheres no mercado de trabalho, instituições que
tomam conta de crianças começam a aumentar e se
forma um atendimento assistencialista.

Com base nas teorias do Movimento de
Escolas Novas, na década de 70, o Brasil cria uma
concepção de compensação e assistencialismo na
Educação Infantil, pois sustentou esta ideia de que as
crianças pobres sofriam de “privação cultural” e que a
escola supriria este fato por longos anos, foi se
penetrando na cultura, assim diz Oliveira:
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“Conceitos como carência e marginalização
cultural e educação compensatória foram então
adotados, sem que houvesse uma reflexão crítica
mais profunda sobre as raízes estruturais dos
problemas sociais. Isso passou a influir também nas
decisões de políticas de Educação Infantil (OLIVEIRA,
2002:109) ”

Na década de 80, a educação infantil é
reivindicada como um dever do Estado, em 1988 a
Constituição Federal a reconhece a educação em
creches e pré-escolas como um direito da criança e
dever do Estado.

Na década de 90, passa-se a entender a
criança como um cidadão de direitos, através da
perspectiva sócio – interacionista que tem como
principal teórico Vygotsky, que enfatiza a criança
como sujeito social, que faz parte de uma cultura
concreta. (OLIVEIRA,2002).

Camila Andreia Cunha de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1312

Fortalecendo a concepção de infância e a
própria educação infantil, os direitos da criança foram
garantidos em leis enquanto cidadã, criou-se o ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente); a nova LDB
de número 9394/96, incorporando na Educação
básica a Educação infantil como primeiro nível e
também municipaliza essa etapa de ensino.

Já em 1998, foi criado RCNEI (Referencial
Curricular para a Educação Infantil), documento que
norteia o trabalho com crianças de 0 a 6 anos e tem o
objetivo de estruturar o papel da Educação Infantil,
com propostas que integram o educar e o cuidar. Um
dos maiores desafios desta área, haja vista a
importância de se implantar de fato e na prática, este
documento.

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,
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conhecer seus medos, passar por desafios motores
que ajudará no seu crescimento e desenvolvimento
de forma prazerosa, também por isso a necessidade
de se ter a valorização e importância a qual deveria.

2. A formação do profissional na
Educação 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.
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Na formação pedagógica é de extrema
importância que o futuro pedagogo 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 pedagogo
em exercício no período do seu estágio.

O terceiro pilar que é a formação pessoal é o
meio que vai complementar a formação deste
profissional,

vai

oportunizar

as

experiências

pedagógicas sendo de forma individualizada ou
com seus pares.

Este profissional deve se organizar da
seguinte forma de acordo com o documento que o
norteia, Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI 1998):
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Desenvolver uma imagem positiva de si,
atuando de forma cada vez mais independente, com
confiança em suas capacidades e percepção de
suas limitações;

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 vista com os demais,
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes
de ajuda e colaboração;
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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,
sentimentos,

expressando
pensamentos,

emoções,
desejos

e

necessidades;

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
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a

diversidade.

De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998), o trabalho
direto com crianças pequenas exige que o professor
tenha uma competência polivalente. Ser polivalente
significa que ao professor cabe trabalhar com
conteúdos de naturezas diversas que abrangem
desde

cuidados

conhecimentos

básicos

específicos

essenciais

até

provenientes

das

diversas áreas do conhecimento. Este caráter
polivalente demanda, por sua vez, uma formação
bastante ampla do profissional que deve tornar-se,
ele

também,

um

aprendiz,

refletindo

constantemente sobre sua prática, debatendo com
seus pares, dialogando com as famílias e a
comunidade e buscando informações necessárias
para o trabalho que desenvolve. São instrumentos
essenciais para a reflexão sobre a prática direta
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com as crianças a observação, o registro, o
planejamento e a avaliação.

3. A música e sua evolução

A música está presente em nossa vida desde
os primórdios, pois eram produzidas várias formas
de sonoridade, ao nascer o choro, o bocejo do
animal, latido de cachorro, cavucar dos bichos nas
terras, ruídos, sons, chuva, caminhar, comunicação
através de sinais. Segundo (Bréscia 2003), “A
música

está

presente

em

quase

todas

as

manifestações sociais e pessoais do indivíduo desde
os tempos mais antigos”, fazendo assim, parte da
história da humanidade. Ainda na pré–história
baseada também nos fenômenos da natureza, os
seres humanos começaram a desenvolver ações
sonoras.
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Temos várias definições para o significado da
música, dentre eles, que é a harmonia entre os sons, o
ritmo, a voz e a melodia, segundo (Bréscia 2003),
música e a combinação harmoniosa e expressiva de
sons e como a arte de se exprimir por meio de sons,
seguindo regras variáveis conforme a época, a
civilização, etc.

De acordo com (Weigel 1988), a música é
composta por:

Som: são as vibrações audíveis e regulares
de corpos eláticos, que se repetem com a mesma
velocidade, como as do pêndulo de um relógio. As
vibrações irregulares são denominadas ruídos, isto
é, o som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar
e por outros meios a partir da vibração de suas
moléculas.
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Existem três características que distinguem
um som de outro: altura, intensidade e timbre.

Altura: A altura do som diz respeito à sua
frequência. Sons altos são aqueles que apresentam
grandes frequências, também chamados de sons
agudos. Os sons baixos, por sua vez, são aqueles
que apresentam baixas frequências, tratando-se,
portanto, de sons graves.

Intensidade: A intensidade do som diz
respeito à quantidade de energia que a onda sonora
transmite. Essa intensidade está relacionada à
amplitude de onda sonora: quanto maior a sua
amplitude, maior será sua intensidade. Essa
propriedade do som é medida em decibéis, sons
intensos são chamados de sons fortes, enquanto os
sons de baixa intensidade são chamados de fracos.
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Timbre: O timbre do som é que nos permite
distinguir a natureza de sua fonte. Ao ouvirmos dois
sons de mesma frequência e intensidade, mas que
foram

produzidos

por

instrumentos

diferentes,

podemos facilmente diferenciá-los. O timbre

É o modo de vibração da onda sonora, e cada
donte sonora possui o seu timbre característico.

Ritmo: é a combinação de diferentes sons,
longos e curtos, valores pequenos e grandes, nos
mostrando a velocidade da melodia.

Melodia: é a combinação de sons sucessivos,
dados uns após os outros.

Harmonia: é a combinação simultânea,
melódica e harmoniosa dos sons, todos de uma só
vez.
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Permeando a evolução da música, temos
registros que evidenciam e registraram sua
existência e inclusive instrumentos musicais.

No Egito Antigo, a música era muito presente e
foi utilizada para civilizar o mundo e em rituais
sagrados, com os seguintes instrumentos: flautas,
harpas, cítara

– que é um instrumento de cordas derivado da lira e
instrumentos de percussão

Na Mesopotâmia, harpas foram encontradas
na região em que os sumérios viviam, com
estimativa de mais de cinco mil anos o instrumento,
eram utilizados em sua liturgia, hinos e cantos
salmodianos,

influenciando

culturas

como

babilônica, caldéia e judaica.

Em torno de 3000 a.C, na Ásia, a música era
muito próspera na Índia e China e ligada a
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espiritualidade. A pentatônica era o sistema musical
utilizado, que era a escala de cinco tons e o
instrumento popular entre os chineses era a Cítara.

Na Grécia e Roma, podemos observar que a
cultura musical funcionava como uma espécie de elo
entre os homens e as divindades. Tanto que a
palavra “música” provém do termom grego mousiké,
que significa “a arte das musas”. As musas eram as
deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as
artes. (AIDAR, TODA MATÉRIA, 2020).
O grande filósofo grago Pitágoras, foi quem
descobriu notas e intervalos musicais, fazendo a
relação entre música e matemática.

2 de conhecimento histórico que os romanos
se apropriaram da maioria das teorias e técnicas
artísticas gregas e no âmbito da música não é
diferente, mas nos deixaram de herança um
instrumento denominado “trompete reto”, que eles
chamavam de “tuba”. O uso do “hydraulis”, o primeiro
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órgão cujos tubos eram pressionados pela água, era
freqüente. (Araújo, INFOESCOLA, 2020).

Na Idade Média, a igreja católica era
“responsável”

pelas

regras

políticas,

sociais,

culturais, artísticas e morais, assim, a música foi
bastante presente apenas nos cultos. Este período
foi marcado pelo canto gregoriano, criado antes do
nascimento de Jesus Cristo e intitulado pelo Papa
Gregório I.

Entre os séculos XIV e XVI, tivemos o período
renascentista, período este, que o objetivo era
afastar a música dos costumes das igrejas e
valorizar a possibilidade de variação melódica onde
os artistas queriam algo mais universal.

Música Barroca, marcada pelas óperas e
orquestras, como consequência a valorização da
composição para instrumentos e não somente o
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canto. Surgindo também a Sinfonia, Sonata e o
Concerto:

Sinfonia: significa soar em conjunto.

Sonata: vem do verbo sonare (soar) é uma
obra em diversos movimentos para um ou dois
instrumentos.

Concerto: uma espécie de luta entre o solo
instrumental e a orquestra.

Classissismo e romantismo, no classissismo a
música é mais objetiva e clara, ganhou-se mais
destaque a orquestra valorizando o vigor da emoção,
já no romantismo, passando por compositores
ilustres, o objetivo era passar de diversas formas o
sentimento do povo.
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Segundo (Araujo, INFOESCOLA, 2020), o
século XX é marcado por uma série de novas
tendências e técnicas musicais. Algumas tendências e
técnicas importantes já se estabeleceram no decorrer
do século XX. São elas: Impressionismo, nacionalismo
do século XX, Influências Jazzísticas, Politonalidade,
Atonalidade,

Expressionismo,

Pontilhismo,

Serialismo,

Neoclassicismo, Microtonalidade, música concreta,
música

eletrônica,

serialismo

total,

e

música

aleatória. Isto sem contar na especificidade de cada
cultura. Há tambpem os músicos que criaram um
estilo caracterpistico e pessoal, não se inserindo em
classificações ou rótulos, restando-lhes apenas o
adicional “tradicionalista”.

4. Musicalização na Educação Infantil
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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. (Bréscia, 2003)

Atividades de musicalização são de extrema
importância para a formação integral da criança, haja
vista que proporciona a interação, sociabilização,
noção de espaço, tempo, ritmo, entre outros aspectos.

A música assim como a Educação Infantil foi
sofrendo transformações positivas ao longo dos anos,
a música passou de apenas controle e interação com
os alunos para uma ferramenta pedagógica através
da LDB (9394/96) que inseriu o ensino obrigatório de
artes

na

Educação

Básica,

permitindo

o
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desenvolvimento dessa linguagem na Educação
Infantil, uma vez que esta, faz parte da Educação
Básica. É importante ressaltar que os professores e
professoras não tinham formação adequada para
trabalhar determinada linguagem, aumentando assim
as pesquisas e estudos sobre o tema para que se
possa oferecer uma formação e educação de
qualidade para a criança.

De acordo com os objetivos gerais do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, aonde a
música aparece em diferentes propostas, inclusive
permanente,

é

necessário

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;
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Segundo Weigel (1998), a música incentiva o
desenvolvimento da criança em muitos aspectos e ao
mesmo tempo garante a aquisição de novos
conhecimentos, ela se configura como uma instância
no processo de socialização e escolarização.

CONCLUSÃO

A Educação Infantil é a etapa da Educação
Básica onde a criança está no início de suas
descobertas

essenciais,

juntamente

com

a

musicalização desenvolvemos os aspectos físico,
psíquico e mental, estimulando alívio de tensões,
descarga emocional, sentido de organização e
compreensão, além de estimular diversas áreas do
conhecimento.
Facilitando o ensino aprendizagem da criança
através da ludicidade que a música traz, evidenciando
Camila Andreia Cunha de Souza
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que o objetivo da musicalização, não é a formação de
musicistas, mas sim ser a ferramenta facilitadora no
processo de ensino e aprendizagem.
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SUCATA E RECICLAGEM: UM PROJETO
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Tatiana Borges Alves Garcia

Além do reaproveitamento ser uma necessidade,
é algo que desenvolve nos alunos o interesse e a
responsabilidade de cuidar do meio em que vivem, se
preocupando em não degradá-lo e poluí-lo, brincar com
sucata é uma ótima alternativa

para o professor de educação infantil, trabalhar com
sua turma, pois o trabalho com sucata proporciona às
crianças, sob a pesquisa lúdica, momentos de
vivência e percepções. Para Schultz (1991), (...) “é
importante que o educador observe, acompanhe e
somente quando absolutamente necessário venha a
intervir durante a produção das crianças, dando-lhe
espaço e tempo para realização do desafio (...)”.
De acordo com Silva (2008), as atividades com
sucatas são criativas, permitem o brincar e o aprender
ao

mesmo

tempo

e

são

propicias

para

o

desenvolvimento das crianças.
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Cuidar
e
educar
constituem,
atualmente, a espinha dorsal do
discurso produzido nos debates sobre
a educação infantil, campo que vem
sendo delineado através das lutas dos
movimentos sociais durante as últimas
décadas. Na LDB (9394/96), com a
nova constituição e diretrizes para a
educação infantil, o ministério da
educação e cultura, de acordo com a
LDB, promove esse
segmento
educativo, instituindo-o como a etapa
inicial da educação básica e
reconhece a importância de subsidiar
a elaboração de políticas públicas
como vistas à melhoria de qualidade e
equalização do atendimento a essa
faixa etária [...] Os referenciais
demonstram o esforço que tem sido
feito na tentativa de se promover um
espaço educativo de qualidade para as
crianças nos primeiros anos de vida. A
incorporação das creches e préescolas ao sistema educacional
brasileiro reforçou essa polêmica que
se expressa na dicotomia ou apenas
se cuida da criança pequena ou se
escolariza [...]. (KUHLMANN, 1999).

O educador deve compreender de que maneira
as crianças atribuem significados aos fatos quando
observam, questionam e experimentam fenômenos
naturais. A criança demonstra de forma mais genuína,
a capacidade de maravilhar-se diante da vida. A
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1336

aprendizagem se baseia nessa fase na racionalização
e na construção de conhecimento. A observação do
mundo da natureza traz surpresa e perplexidades
(KRAMER, 1996). Para Kuhlmann (1999), o professor
deve investigar de que maneira as crianças pequenas
se comportam quando envolvidas em atividades
programadas de exploração do mundo da natureza. O
interesse recai sobre as possibilidades de trazer à
tona a maneira com que as próprias crianças
investigam

o

mundo

natural,

a

dinâmica

da

construção desses significados, considerando a
natureza do conhecimento no campo da ciência, sua
especificidade para crianças na educação infantil,
bem

como

as

estratégias

elaboradas

pelas

professoras (KUHLMANN, 1999).

1 Etapas de Trabalho com Projetos

Primeiro

chamamos

de

formulação

do

problema, ou seja a problematização, que tem início
com base nos conhecimentos prévios e nas
expectativas e objetivos do grupo, de forma a se
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1337

chegar na organização do projeto. Depois vem a fase
de

desenvolvimento,

quando

se

estabelece

estratégias para atingir os projetos, fazendo-se
pesquisas bibliográficas e de campo, entrevistas e
debates até que se chegue á realização do projeto.
Por fim temos a fase de síntese com base em
conceitos, valores e procedimentos construídos, em
informações adquiridas, em questões esclarecedoras,
que podem levar a novos problemas a serem
resolvidos,

de

aprendizagens

maneira
no

que

processo.

se

tenha

A

novas

formação

dos

educandos não pode ser pensada apenas como uma
atividade intelectual; é um processo global e
complexo no qual “conhecer e intervir no real” não se
encontra

dissociados,

aprende–se

participando,

vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos
fatos,

escolhendo

determinados

procedimentos

objetivos.

Assim

o

para

atingir

pensamento

ecologicamente correto inspira ação e as mudanças
no cotidiano que vão preservar e conservar o
ambiente.
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[...] um projeto é uma atividade
instrucional.
Num
projeto,
a
responsabilidade e autonomia dos
alunos são essências . A autencidade
é uma característica fundamental de
um projeto. Um projeto envolve
complexidade
e
resolução
de
problemas [...]. (LEITE,1996, p.32).

Os referenciais demonstram o esforço que tem
sido feito na tentativa de se promover um espaço
educativo de qualidade para as crianças nos primeiros
anos de vida. Ensinamentos desse tipo só acrescenta
oportunidades de conhecimentos, tornado fácil a
compreensão de tais conceitos, ao mesmo tempo que
se integra e enriquece praticamente todas atividades
escolares. E ainda:
“A criança é um ser social, que nasce
com capacidades afetivas, emocionais,
cognitivas. Tem desejo de estar próxima
às pessoas e é capaz de interagir e
aprender com elas de forma que possa
compreender e influenciar seu ambiente.
Para se desenvolver, portanto, as
crianças precisam aprender com os
outros, por meio dos vínculos que
estabelece. Dentre os recursos que as
crianças utilizam, destacam-se a
imitação, o faz-de-conta, a oposição, a
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linguagem e a apropriação da imagem
corporal” (BRASIL, 1998).

Piaget

(1998),estabelece

fases

para

o

desenvolvimento infantil, afirmando que para tal
desenvolvimento a brincadeira é de fundamental
importância, pois a mesma é capaz de satisfazer as
vontades e necessidades das crianças. Vygotsky
(1989), diferentemente de Piaget (1998), considera
que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida. Ele
não estabelece fases para explicar o desenvolvimento
infantil, assim como Piaget. Para Vygotsky, o sujeito
não é ativo nem passivo: é interativo; e ainda aborda
que a criança usa as suas interações sociais como
forma

privilegiadas de

acesso

a

informações,

aprendem a regular seu comportamento pelas
relações, quer sejam agradáveis ou não. Segundo o
RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil), É Importante que as crianças
sejam capazes de:
3 Interessar –se e demonstrar curiosidade pelo mundo
social e natural , formulando perguntas, imaginando
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soluções pra compreende-lo, manifestando opiniões
próprias

sobre

acontecimentos,

buscando

informações e confrontando ideias;

4 Estabelecer

algumas

relações

entre

o

meio

ambiente e as formas de vida que se estabelecem,
valorizando sua importância para preservação das
espécies e para a qualidade da vida humana.
(BRASIL,1998,p.175).
Marangon (2002), defende que: [...] “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 nos primeiros anos
escolares”[...].

A preocupação com o meio ambiente é atual e
envolve toda a sociedade. Por isso é apropriado tratar
o assunto desde o início da Educação Infantil.A
questão ambiental está em alta por uma razão
simples: necessidade de sobrevivência. Quanto mais
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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
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.
Segundo a pedagoga, Lúcia Helena Alvarez
Leite, o trabalho por projetos dá um novo significado
ao espaço escolar, transformando-o em um espaço
vivo de interações aberto ao real e às suas múltiplas
dimensões.

Traz

uma

nova

perspectiva

para

entendermos o processo ensino /aprendizagem, pois
aprende deixa de ser um simples ato de memorização e
ensinar significa mais que repassar conteúdos prontos

. Nessa postura, todo conhecimento é construído em
estreita relação com contexto, em que é utilizado;
sendo por isso cognitivos, emocionais e sociais do
processo. Assim ficou registrado a importância dessa
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ação, pois em atividades desse tipo mostram o mundo
real. Na volta, já em sala, a garotada registrou o que
viu em desenhos e escritos.

A água uma das fontes de recursos que
necessitamos para viver é um patrimônio que
possibilita aos seres humanos uma vida saudável. O
homem passou a utilizar a água de forma irregular
causando sérios danos à natureza. Objetiva-se
mediante o presente projeto, refletir sobre as
questões ambientais referentes à preservação da
água, focando-se sobre a temática evidenciando a
utilização de metodologias em sala de aula, através
de projetos, para desenvolver o senso crítico sobre a
água com os alunos.
Trata-se este capítulo do referencial teórico
sobre os autores e estudiosos sobre o título “Água:
Sustentabilidade e Meio Ambiente”. A água é
essencial

em

todas

as

atividades

humanas:

alimentação, higiene, transporte, lazer, processos
industriais, comerciais e agrícolas, que demandam
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seu uso em qualidade e quantidades diferenciadas,
sendo seu valor incalculável. Atualmente, pagam-se
pelos serviços de tratamento, distribuição e coleta das
águas servidas das residências e empresas. A água é
um bem mundial, por isso sua preservação não
depende apenas de um país ou uma comunidade,
mas sim de toda população. A sensibilização
realizada na área educação sobre a importância de
preservação e cuidado com a água inicia-se a partir
da informação sobre a quantidade disponível na terra.
Sobre esse tema Souza (2010, p. 5) informa que:

[...] A água não é só uma substância
muito abundante na Terra, mas é a
substância, sem a qual os seres vivos
não existiriam e cobre ¾ da Terra que
a disponibiliza para o consumo animal,
plantas e o próprio homem. A
quantidade na Terra é mais bem
representada em toneladas, uma vez
que uma pequena parcela se encontra
em estado gasoso, ocupando, pois,
um volume muito grande em relação
ao peso. 97% dela formam os mares,
2% é a água das geleiras e iceberg
polares, 1% é a água disponível para o
consumo da biosfera [...]. (SOUZA,
2010, P.5)
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Portanto, trabalhar o conceito de preservação
da água nos espaços escolares tem sido uma tarefa
comum nos dias de hoje, tanto na Educação Infantil
como no Ensino Fundamental, bem como Ensino
Médio, incluindo a educação de jovens e adultos,
assim a comunidade escolar tem assumido esse
desafio. Acredita-se que através atividades e projetos
educacionais no âmbito escolar, proporciona aos
alunos uma grande diversidade de experiências, com
participação ativa, para que possam ampliar a
consciência sobre as questões relativas à água e ao
meio ambiente, e assumir de forma independente e
autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção
e conservação.
O objetivo é propiciar através das áreas do
conhecimento, o reconhecimento da água e de sua
importância

para

humanidade,

despertando

a

conscientização do aluno sobre o seu papel na
preservação ambiental, evidenciando-se, assim a
importância de se trabalhar a questão da preservação
da água no Ensino Fundamental.
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Segundo pesquisas mencionadas na “Revista
da Água” (fonte: revistadasaguas.pgr.mpf.gov.br),

a

Terra poderia até ser chamada de Planeta Água ou de
Planeta Azul, como a denominou o astronauta russo
Gagarin, pois cerca de 2/3 (71%) de sua superfície é
coberta por oceanos e mares. As terras emersas, que
formam os continentes e ilhas, destacam-se apenas
como manchas. A água, a substância mais comum no
planeta, participa de seus processos modeladores,
pela dissolução dos materiais pétreos e pelo
transporte de partículas, sendo reconhecida como o
melhor solvente disponível na natureza. E no Brasil,
que dispõe de cerca de 12% de toda a água doce do
planeta, cerca de 89% do volume total estão
concentrados nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde
estão localizadas apenas 14,5% da população. Para
as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, onde estão
distribuídos 85,5% da população, há disponível
apenas 11% do potencial hídrico do país. Além da
natural carência para o atendimento da demanda de
abastecimento

público

e

privado,

esta
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heterogeneidade de distribuição das águas gera
eventos críticos, tais como cheias catastróficas e
períodos cíclicos de secas.

Na prática interdisciplinar dos saberes,

a

temática sobre a água aproxima-se dos conhecimentos
parcelares profundos e plurais e a utilização de um
programa escolar que tenha a água como tema gerador,
numa proposta de ação interdisciplinar, apoiada nos

conceitos fundamentais, no valor explicativo e na
função das geociências, deve ser entendida pelos
professores nas relações mais profundas entre esse
conteúdo e a ação educativa, com envolvimento
coletivo, dialógico e troca de saberes. Segundo Para
Lorieri (2002), a escola propicia certa interligação
entre

os

conteúdos para

a

compreensão

de

determinada realidade que não é fragmentada, mas
prenhe de relações, e os projetos interdisciplinares
auxiliariam

na

compreensão

dessa

realidade

complexa e contraditória.
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O Brasil é um país rico, pois possui o maior
reservatório de água doce e um litoral extenso, tendo
o Oceano Atlântico como limite. Quase toda a
superfície do nosso planeta é ocupada por água,
através de oceanos, mares, rios, lagos, riachos e
açudes. Desta forma o mar é importantíssimo para
nossa vida, a população busca assim em sua
sustentabilidade a fonte de alimentos que ele
proporciona, tais como: camarões, peixe, polvo,
lagosta, entre outros. Além disso, a maior produção
de oxigênio do planeta é produzida nos mares. Nele
também vivem animais e vegetais microscópicos que
servem de alimentos aos seres que ali habitam. Do
mar também é retirado o sal que consumimos em
nossa alimentação e o petróleo que serve como
combustível.

(SOURIENT;

RUDEK,

CAMARGO,

2012, P. P. 25, 67, 89, 94, 96)
Os rios têm uma importância enorme desde a
antiguidade onde surgiram as primeiras cidades. Já
que nos fornecem alimentos, favorece a irrigação da
agricultura e também a criação de animais. A água
existente possibilita a geração de energia elétrica,
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navegação de barcos e navios utilizados como
transporte.
No entanto, as águas poluídas não servem para
beber, irrigar as plantações agrícolas, alimentação, pois
causam doenças podendo levar até a morte. São
agentes bastante poluidores os produtos químicos que
são despejados no rio, como o mercúrio, detergentes, os
produtos despejados por navios, óleos provenientes de
vazamento, os esgotos das grandes indústrias, lixos
hospitalares, e resíduos residenciais. Além de prejudicar
a vida marinha prejudicam as pessoas que dependem
desta água. A poluição das águas significa qualquer
alteração em suas características químicas, físicas e
biológicas, com prejuízo à sua utilização normal. Ainda
segundo a autora, os esgotos domésticos provocam
dois tipos de poluição das águas: por bactérias, através
dos coliformes presentes nas fezes humanas, e a
contaminação por substâncias inorgânicas de difícil
degradação,
sulfônicos

como
que

por

exemplo

destroem

as

os

detergentes

células

dos

microorganismos aquáticos, reduzindo as taxas de
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absorção de oxigênio e diminuindo a velocidade de
autodepuração dos rios (TOMÉ, 2003).
Segundo REALI (1998, p. 573-578), "a água
para o consumo humano, para ser considerada como
tal deve obedecer aos padrões de potabilidade. Se ela
tem substâncias que modificam estes padrões é
considerada poluída". As substâncias que indicam
poluição por matéria orgânica são: compostos
nitrogenados,

oxigênio

consumido,

cloretos

e

materiais pesados.
Uma das principais medidas para impedir essa
poluição é o tratamento dos esgotos antes de ser jogado
nos rios, lagos ou mares. Também deveria haver multas
altíssimas e fiscalização mais acirrada para que isso não
acontecesse, já que dessa forma com tanta poluição a
água do nosso planeta poderá acabar a qualquer
momento. Von Sperling (1996, p. 23) cita que os
aspectos importantes na seleção de sistemas de
tratamento de esgotos são: eficiência, confiabilidade,
disposição do lodo, requisitos de área, impactos
ambientais, custos de operação, custos de implantação,
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sustentabilidade e simplicidade e segundo a NBR 9648
(ABNT, 1986), esgoto sanitário

c) o despejo líquido constituído de esgotos doméstico
e industrial, água de infiltração e a contribuição
pluvial parasitária.
Antes de usada pela população é necessário
que a água seja tratada melhorando-a retirando suas
impurezas. Esse processo acontece na estação de
tratamento. Conforme (Drangert & Lunguist, 1990, p.
71-86), “o fornecimento de água de boa qualidade na
fonte de abastecimento tem pouco impacto sobre as
condições de saúde se o meio de coleta e transporte
for manual ou inadequado”.
Após esse tratamento a água está pronta para
o consumo, mas devemos ter alguns cuidados, pois
passa por canos que contêm impurezas, então se
deve ferver ou filtrar. Assim como a água usada para
lavar louças, roupa, tomar banho, lavar o banheiro, os
esgotos de hospitais, escolas, fábricas e lojas,
deveriam ir direto para a estação de tratamento,
através de uma rede de esgoto, e só depois jogada
nos rios, desta forma iríamos evitar a poluição.
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Infelizmente isso não acontece, as pessoas
produzem uma grande quantidade de lixo que jogam nos
rios ou locais abertos, ao entrar em contato com a chuva
todo esse resíduo é levado pelas enchentes até rios,
mares e lagos causando a poluição. Uma solução
prática e funcional é reciclar o lixo, pois há uma grande
variedade de formas de reutilizar ou até mesmo ser uma
fonte de renda para o nosso dia-a-dia, para isso basta
criatividade, boa vontade e iniciativa. Desta forma a
preservação da água uma realidade necessária assim

devemos nos conscientizar e cuidar melhor da água
que existe em nosso planeta, para que no futuro não
soframos

tantas

conseqüências

pelas

falhas

cometidas contra a natureza. Segundo VALLE (1995),
o ato de reciclar significa refazer o ciclo, permite trazer
de volta, a origem, sob a forma de matéria-prima
aqueles materiais que não se degradam facilmente e
que podem ser re-processados, mantendo suas
características básicas.
Sabe-se que na cidade a água é contaminada
por esgoto, poluição, produtos derivados de petróleo
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e bactérias, na agricultura contamina a água com
fertilizantes, inseticidas, fungicidas, herbicidas que
são carregados pela chuva sendo infiltrada no solo,
contaminando também os mananciais subterrâneos e
os lençóis freáticos. A água proveniente da chuva é
contaminada pela poluição que se encontra no ar.
Esses são temas que podem ser desenvolvidos em
sala de aula com os alunos, partindo apenas do
docente a prática desses saberes.

O homem tem de ingerir cerca de 2,5 litros de
água por dia, podendo tomá-la ou utilizá-la na que faz
parte da comida, pensando no item alimentação,
veremos que a água aí também figura como elemento
indispensável, primeiro, na limpeza dos alimentos, a
seguir, na preparação dos mesmos. Também todos
os dias lavamos os olhos, as mãos, tomamos banho,
tudo isto não com a convicção de estarmos cumprindo
um conjunto objetivo de preceitos de higiene, mas
esta água caseira a que sai da torneira e do chuveiro,
não só nos limpa, mas também nos conforta, uma
sensação

que

não

podemos

dispensar.

Não
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esqueçamos também que é a água que leva para
longe os dejetos corporais. Depois, outra vez nos
servimos de água para a limpeza da louça, dos
talheres, dos utensílios de cozinha. Enfim, a água é
essencial para a conservação da ordem doméstica,
tanto na limpeza da habitação, quanto no molhar as
plantas, na lavagem das roupas, etc. "Nos últimos 50
anos, o consumo de água no mundo mais que
triplicou. Hoje, as pessoas consomem em média 800
metros cúbicos de água por ano, 50% a mais do que
45 anos atrás". (BARROS, Raphael et al. 1995).
A água é também necessário para os
processos de reprodução da vida. Mas não são
apenas fatos da biologia que revelam a importância
fundamental da água como condição da vida. A
história nos revela que em geral os homens se
estabelecem onde à água é abundante, ou seja, junto
aos lagos e rios.
A Biologia nos ensina que não pode existir vida
sem água. Todos os seres vivos, plantas, animais, os
homens, precisam de água para viver. Na verdade,
Tatiana Borges Alves Garcia

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1354

todo ser vivo consiste principalmente de água. Nosso
corpo contém cerca de 65% de água. O mesmo
acontece com os camundongos. Um elefante e uma
espiga de milho contêm cerca de 70% de água. Um
tomate contém cerca de 95% de água. Todas as
funções orgânicas (digestão, circulação do sangue,
respiração, excreção urinária, transpiração, etc.)
exigem a renovação rápida da água contida nas
células ou nos líquidos intercelulares. Todos os seres
vivos necessitam de uma porção de água, desde a
absorção de alimentos até a eliminação de resíduos.
Os indivíduos que habitam a terra, não possuem a
informação necessária para fazer a melhor escolha de
consumi-la, ou até mesmo, de exercer seus direitos
como cidadãos, exigindo um tratamento sanitário
básico. Para VARGAS (2005, p.20):

"(...) o abastecimento permanente de
água potável deve ser visto como
direito e necessidade fundamental das
pessoas, pois se estima que a falta do
chamado saneamento básico, que
congrega ambos os serviços seja
responsável por cerca de metade da
mortalidade infantil e também da
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ocupação dos leitos hospitalares no
mundo todo (...)".

A água ajuda a dissolver nutrientes e levá-los a
todas as partes do organismo. Por meio de reações
químicas, o organismo converte os nutrientes em
energia. Essas reações químicas só podem ocorrer em
uma solução aquosa. Todo ser vivo tem que manter seu
suprimento de água próximo do normal, do contrário
morre. Um homem pode viver sem alimento sólido por
mais de um mês, mas sem água só poderá viver cerca
de dois ou três dias. Se seu corpo perder mais de 20%
de seu conteúdo normal de água, terá morte dolorosa.
“Cada gota de água desperdiçada significa dinheiro
jogado fora e mau uso das fontes de água doce,
tornando difícil e caro o abastecimento da população
com água potável" (MENEZES, L.C.C. 1984, p. 55-61)

Para garantia da população, a água é tratada
nas estações de tratamento de água, através de
processos diversos, entre eles decantação e cloração.
Porém, o cloro confere um sabor estranho à água e
além de prejudicar o sabor dos alimentos (sucos, gelo,
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café), pode prejudicar a saúde e por isso deve ser
retirado na hora do consumo, fervendo ou filtrando-a.
Além disso, a água percorre um longo caminho até
chegar ao ponto de uso, passando por tubulações
enferrujadas, furadas e até mesmo sujas com
resíduos de areia e barro. Por esses motivos há a
necessidade de se utilizar filtros de qualidade,
produzidos para reter essas partículas de sujeira e
eliminar gostos e odores estranhos da água,
inclusive

o

cloro. Porém, atenção

para

essa

informação: o cloro é um agente de proteção da água
que evita o desenvolvimento de microorganismos. Só
deve ser retirado da água no momento do consumo.
Se a água for ficar armazenada em cisternas ou
caixas d'água deve ficar com cloro. (SABESP)
Para garantia da população, a água é tratada
nas estações de tratamento de através de processos
diversos. Numa Estação de Tratamento, a água é
coletada dos mananciais se transformando em
produto potável, pronto para ser consumido sem
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são

utilizados

reagentes

químicos

próprios para remover as impurezas. Basicamente, o
tratamento consta das seguintes fases: decantação,
filtração e cloração. Segundo ARBOLEDA (1992, p.
79-80), "quando a qualidade de água bruta não
atende ao sugerido para as tecnologias deverá
receber

tratamento

do

tipo

convencional

ou

completo”.
Inicialmente a água é levada para tanques de
decantação, e ficam em repouso várias horas. Quando
sai dos tanques, a água já está livre da sujeira mais
grossa. Em seguida, passa por filtros de cascalho areia
e carvão. Ao sair dos filtros, a água já parece
completamente limpa, mas ainda não é potável, pois
contém muitos micróbios, que podem causar doenças.
Para matar os micróbios, mistura-se à água uma
substância gasosa chamada cloro. Depois de clorada a
água pode finalmente ser usada sem perigo à saúde.
Em algumas estações, o cloro é adicionado antes que a
água passe pelos filtros. Além desses três processos,
também se adiciona flúor com a finalidade de fortalecer
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os dentes e evitar a incidência de cáries. "As principais
técnicas empregadas na desinfecção são a cloração, a
ozonização e a exposição da água à radiciação
ultravioleta”.RICHTER e AZEVEDO, (1995).

O homem se depara na sua história com
diversos desafios, que utilizando os recursos ele
soluciona e permite que o desenvolvimento do homen
continue de forma ininterupta.
Através do conhecimento, o homem utilizou os
recursos de forma a solucionar as diversas ameaças,
produzindo assim conforto e segurança.
Nos dias atuais, o consumo de alguns recursos
em excesso por anos promoveu sua excasses ou
inviabilizou o recurso, um destes recursos é a água
que se encontra na mesma quantidade e que a cada
dia fica pior distribuida e tem seu ciclo alterado por
ações antrópicas.
Traçando um paralelo entre a evolução dos
seres e o recurso água, torna-se a cada dia para
sobrevivência, um maior consumo do recurso por
diversos fatores como o aumento da população de
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forma desorganizada agravado com a forma de vida
que incentiva um desperdício de recurso.

[...] Voltando o olhar ao objeto de
nossas preocupações de hoje, “a
problemática dos recursos hídricos”,
vejo que a nossa compreensão dessa
realidade é marcada por rachaduras,
incoerências, aporias e contradições
que impõem um questionamento e
uma
mudança
radical
de
comportamento. Há necessidade de
uma nova consciência, consciência
amplificada e sensível aos “gritos da
terra”, ao “sofrimento da natureza” e
aos apelos de todos aqueles que lutam
pela preservação da água, pois se
trata de uma questão de compromisso
ético e moral produzir e difundir
conhecimento sobre este bem natural
[...]. (EFKEN, in Peters 2005. P.119)

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
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(florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e garantindo
uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.
Atualmente a preservação do meio ambiente é
assunto discutido em diferentes campos e como não
poderia deixar de ser abordado na LDB, Lei 9394/96,
art 29, veio garantir o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, mostrando aqui o papel do
professor como mediador, capaz de sensibilizar a
criança para que ela possa apreciar, criticar, conviver
exercendo a cidadania. (LDB, Lei 9394/96, art 29)
O tema é bastante polêmico e vasto, assim a
questão ambiental tem tomado, nos últimos anos,
grandes proporções tomando conta inclusive dos
meios de comunicação, uma vez que o aquecimento
global se mostra cada vez mais presente no planeta.
Os últimos relatórios dos encontros mundiais que
discutem

o

meio

ambiente

são

totalmente

desfavoráveis, o que nos preocupa muito. Devido à
necessidade de sobrevivência quanto mais cedo o
tema for abordado com as crianças, maiores as
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pela

preservação. Por isso, a educação para uma vida
sustentável deve começar já na pré-escola. O objetivo
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. (RCN, 1996)

O Brasil, em especial, tem além deste grave
problema, outros tantos, o que talvez atrapalhe um
pouco os nossos governantes a se dedicarem mais ao
meio ambiente. Nossa diversidade de fauna e flora
está

completamente

ameaçada

e

nós,

como

sociedade civil organizada, devemos nos empenhar
para equilibrar o meio em que vivemos. Sim, temos
que tomar uma atitude agora e não depois porque o
problema existe e é de extrema importância para a
sobrevivência de nosso planeta.

Tatiana Borges Alves Garcia

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1362

Conforme pode ser visto no Artigo 255 da
Constituição da República Federativa do Brasil:
Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art.
255).

Entendemos que o meio ambiente foi o
primeiro a sofrer as conseqüências desta aceleração
na produção e no consumo. Mas a sociedade
humana, especialmente nas áreas urbanas, vivencia
diariamente os efeitos do uso abusivo dos recursos
naturais, na medida em que a produção e o consumo
se aceleram e a produção de lixo se transforma num
grande problema.
Sabemos que vários avanços foram realizados
para amenizar os problemas decorrentes do lixo, como
a ordenação de seu deposito em áreas monitoradas,
como os aterros sanitários, mas sua vida útil é curta, se
considerarmos a capacidade de produção dos resíduos
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sólidos pela sociedade moderna. Além disso, o lixo
produzido

é recurso

jogado,

literalmente,

fora,

árvores

derrubadas, minérios extraídos do subsolo, alimentos
desperdiçados. Trabalhar com reciclagem na sala de
aula, desperta o aluno a curiosidade sobre a
preservação da água e da natureza.
Acreditamos que somente quando o cidadão se
incluir e perceber seu espaço vivido na tão debatida
questão ambiental é que começará a agir mais
adequadamente. Neste caso, a escola tem grande
contribuição a dar na construção da consciência da
preservação ambiental, preparando futuros cidadãos
a perceber este espaço e atuar sobre ele de forma
mais consciente.

O professor, como mediador, ao adotar as
condições

de

aprendizagens

externas

em

simultaneidade às condições internas, deve optar por
algo mais que esta ou aquela forma de trabalho escolar.
Na opção externa há que se atentar para as condições

que precedem a vida escolar do educando, porém
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trabalhando-se paralelo a esta. Em sala de aula o
professor é o mediador entre as condições internas e
externas da aprendizagem na educação ambiental, e
é preciso que tome alguns cuidados básicos.

O conhecimento e a noção de
espacialidade que a criança
traz,
são
representações,
devem
ser
levados
em
consideração a fim de que ela
possa construir conceitos com
os quais ele compreenderá sua
realidade
e
poder
de
transformá-la. “Aos poucos, os
níveis de abstração irão se
ampliando.”
(KOZEL
&
FILIZOLA, 1996, p.37).
O trabalho de Educação Ambiental deve ser
desenvolvido a fim de ajudar os alunos a construírem
uma consciência global das questões relativas ao
meio para que possam assumir posições afinadas
com os valores referentes à sua proteção e melhoria.
Para isso é importante que possam atribuir significado
àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E
esse significado é resultado da ligação que o aluno
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estabelece entre o que aprende e a sua realidade
cotidiana, da possibilidade de estabelecer ligações
entre o que aprende e o que já conhece, e também da
possibilidade de utilizar o conhecimento em outras
situações.

[...] A perspectiva ambiental
oferece instrumentos para que o
aluno
possa
compreender
problemas que afetam a sua
vida, a de sua comunidade, a de
seu país e a do planeta. Muitas
das
questões
políticas,
econômicas e sociais são
permeadas
por
elementos
diretamente ligados à questão
ambiental. Nesse sentido, as
situações de ensino devem se
organizar
de
forma
a
proporcionar
oportunidades
para que o aluno possa utilizar o
conhecimento
sobre
Meio
Ambiente para compreender a
sua realidade e atuar sobre ela
[...].. (PCN, Vl.4, p.35)

Entende-se que a Educação Ambiental deve
estar

presente

dentro

de

todos

os

níveis

Tatiana Borges Alves Garcia

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1366

educacionais, com o objetivo de atingir todos os
alunos em fase escolar.
Um dos grandes problemas desse século está
diretamente ligado à escassez de água doce no mundo.
A água doce se encontra em áreas continentais,
portanto,

possui

uma

quantidade

reduzida

se

comparada às águas oceânicas. Existem inúmeras
formas de abordagem sobre o tema água. As águas
continentais compõem o conteúdo de diversos livros
didáticos. Os professores que irão ministrar tal conteúdo

podem partir de várias vertentes, a seguir algumas
delas que provavelmente poderão ser úteis no
decorrer das aulas. 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”.
Em sala de aula, nas séries iniciais do ensino
fundamental, o docente poderá em um primeiro
momento trabalhar textos variados sobre o tema
“Água: conhecer para preservar” para que os alunos
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interpretem sua mensagem de conscientização,
valorização e preservação. A partir daí poderá
trabalhar

com

músicas

refletidas,

atividades

interdisciplinares, historinhas e produções artísticas,
para que os alunos verifiquem a importância da água
em nossa vida e sua sustentabilidade. Ao desenvolver
projetos nas unidades de ensino a intenção será
despertar nos alunos o valor que a água tem para
todos os seres vivos, e quanto ela é necessária para
nossa

existência.

Resgatar

também

a

conscientização para a preservação desse recurso
ambiental tendo a convicção de que esse resgate
trará muitos benefícios para os alunos, para a
comunidade

escolar

e

para

a

nossa

própria

sociedade.
Também sabemos que a água atrai os alunos
de

todas as faixas

etárias,

graças às

suas

propriedades, às transformações pelas quais passa e
as que causam a outras substâncias, ela é
empregada em grande número de atividades capazes
de ajudar o aluno a realizar as primeiras abstrações.
O assunto é importante e volta ao longo de toda a
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escolaridade, sendo que qualquer projeto que
trabalhamos requer o uso de materiais variados, desta
forma o professor deve escolher de maneira
ponderada diversos materiais entre as quais irá
utilizar na aplicação de um projeto. Também se deve
aproveitar para provocar situações nas quais o aluno
deve agir sobre a matéria para modificar suas
propriedades em função de seu projeto.
Segundo a pedagoga, Lúcia Helena Alvarez
Leite, o trabalho por projetos dá um novo significado
ao espaço escolar, transformando-o em um espaço
vivo de interações aberto ao real e às suas múltiplas
dimensões.

Traz

uma

nova

perspectiva

para

entendermos o processo ensino /aprendizagem, pois
aprende deixa de ser um simples ato de memorização
e ensinar significa mais que repassar conteúdos
prontos. Nessa postura, todo conhecimento é
construído em estreita relação com contexto, em que
é utilizado; sendo por isso cognitivos, emocionais e
sociais do processo. Assim ficou registrada a
importância dessa ação, pois em atividades desse
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tipo mostram o mundo real. Na volta, já em sala, a
garotada registrou o que viu em desenhos e escritos.
De volta à sala da aula com oficinas de
exploração

(livres

e

dirigidas)

poderão

ser

organizadas em espaços regulares de tempo, tendo
por finalidade os aprendizados comportamentais, os
alunos, mesmo pequenos, adquirem a atitude que
convém para experimentar e pesquisar. Sendo
adquirida esta última atitude, os alunos podem ser
confrontados com situações chamadas aqui de
“situações problema”: após levantada uma questão,
os alunos tateiam, procuram, experimentam para
encontrar

a

melhor

resposta.

É

a

atividade

experimental que, sobretudo, comprova os métodos
imaginados

pelos

alunos.

As

instruções

são

formuladas, primeiro pelo professor e em seguida
pelas crianças. Elas aprendem rapidamente à lógica
e após uma fase de ação, as aulas terminam em uma
recapitulação. Em cada caso, serão determinadas as
aquisições que podem ser consideradas. Enfim, cada
aula se prolonga pela elaboração de desenhos que os
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alunos fazem individualmente e cujas legendas ditam
para o professor.
É interessante registrar os experimentos, pois
estes servem de suporte para as aulas de linguagem,
que podem ter lugar em outro momento. Os
desenhos, as eventuais fotos tiradas e registros
podem ser colocado à disposição dos alunos, que
sempre vão consultá-lo. Essas extensões são
importantes

e

podem

ser

introduzidas

sistematicamente.
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A PRODUÇÃO DE TEXTO NAS SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Paulo Henrique Tavares

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende fazer breve análise
a respeito do processo de produção de texto nos anos
de iniciais do ciclo de alfabetização do aluno. Período
este, marcado pela ênfase a ludicidade e justamente por
isso, as atenções são voltadas a esta. Por conta da
maior dedicação as atividades lúdicas questões voltadas
à produção textual recebem menor atenção, porém, uma
vez que cabe à escola a responsabilidade de ensinar e
garantir a formação cidadã voltamos nossa atenção para
esta prática. Questão de como esta prática vem sendo
abordada, em especial como as crianças estão
aprendendo a escrever é parte deste trabalho.
Se a leitura e a escrita são tão importantes,
vamos nos aprofundar neste tema e verificar o que está
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sendo feito para que os alunos alcancem a proficiência
neste campo do conhecimento. O que funcionaria para
os discentes escrevam melhor e por prazer.
Tendo em vista o contexto em que vivemos a
quantidade e a velocidade com que as informações são
transmitidas, alteraram a forma com a qual as pessoas
aprendem e têm acesso as informações. A leitura e
escrita são condições necessárias a todo ser humano,
no sentido de obter conhecimentos e sua plena
participação social o domínio da língua torna-se
imprescindível. Sendo assim, questões sobre como a
escola

acompanhou

tais

transformações

sociais

pretendem ser elucidadas aqui, sempre a luz de autores
que versam sobre o assunto.
Para tal objetivo, se faz necessário uma reflexão
acerca das políticas públicas voltadas à escola, há
décadas os órgãos públicos vêm buscando melhorar o
ensino. Ora com reformas nas organizações - que antes
eram por séries, agora por ciclos, ora na elaboração de
documentos e normas que devem ser seguidas pelas
instituições de ensino. Livros, apostilas, materiais de
Paulo Henrique Tavares
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apoio, aulas de reforço, dois professores por sala em
algumas aulas, salas de informática, muitos foram os
investimentos para a melhoria e qualidade das aulas.
Dentre as mudanças realizadas, entendemos que a
priorização das habilidades de leitura e escrita foi um
grande avanço. Atualmente, todos os professores em
todas as escolas e disciplinas colaboram para o avanço
de tal competência.

2 METODOLOGIA
Na elaboração deste trabalho primeiramente foi
realizado um trabalho de pesquisa e revisão bibliográfica
no sentido de embasar as ideias sobre o processo de
alfabetização nas séries iniciais. Em seguida, por meio
de amostragem, fora realizado acompanhamento de
aulas, análise do processo e dos resultados de
atividades aplicadas por professores e realizadas por
alunos.
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3 PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Na antiguidade, as pessoas não sabiam ler, nem
escrever. Os primeiros registros do homo sapiens são
desenhos os quais podemos interpretar o que ele sentia
ou queria informar para quem visse suas gravuras.
Passados

os

anos,

alguns

poucos

favorecidos

adquiririam o poder da alfabetização. Sim, o poder, pois
aqueles que sabiam ler e escrever detinha o poder. Este
privilégio era agraciado a poucos, pois a elite tinha medo
de que se tal privilégio fosse concebido há muitas
pessoas pudesse haver uma tentativa de subversão da
ordem, que o povo pudesse se rebelar, e há quem diga
que esta lógica perdura até os dias de hoje, dada a
situação de alguns sistemas de ensino público pelo
mundo, incluindo o nosso. Na medida em que o tempo
passava e a sociedade se modernizava a leitura e
escrita foram se tornando acessíveis a um maior número
de pessoas. Primeiro foi dado o direito aos homens de
poderem se educar, após alguns anos, as mulheres
também galgaram e conseguiram o pleito de se
alfabetizarem.
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O processo de escrita faz parte da comunicação
essencial do homem, e é por ele que o homem
conseguira ascender culturalmente e economicamente
no mundo de hoje. A escrita é uma condição necessária
e primordial ao homem moderno, e é indispensável para
todas as funções que o homem possa ocupar na
sociedade atual. É por meio dela que o homem se
comunica pelos diversos aplicativos e redes sociais, é
ela que os publicitários tanto usam, é ela que nossas
avós e mães usam para nos deixar bilhetes, e é ela que
é um dos focos principais do texto.
Utilizando como base os Parâmetros Curriculares
Nacionais - Língua Portuguesa (1997) é possível
evidenciar que:

O domínio da língua, oral e escrita, é
imprescindível
para
a
efetiva
cidadania, pois é por meio dela que o
homem
se
comunica,
acessa
informações, se expressa, defende
pontos de vista, partilha ou constrói
visões de mundo, enfim, produz
conhecimento. Por isso a escola tem
a responsabilidade de oferecer
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condições e meios a seus alunos ao
acesso relacionados aos saberes
linguísticos, necessários ao pleno
exercício da cidadania, direito este
inalienável à todos os indivíduos da
sociedade. (BRASIL, 1997 p.15).

Ainda com base no PCN – Língua Portuguesa
(1997, p. 65) “o trabalho com produção de texto tem
como finalidade formar escritores competentes, capazes
de produzir textos coerentes, coesos e eficazes no seu
processo de comunicação social”. Tal afirmação nos
leva a crer que para aprender a ler e escrever faz-se
necessário que a criança seja conduzida a pensar que a
escrita é a representação gráfica de sua linguagem. Por
isso é tão importante propor a escrita para a criança,
ainda que a mesma não saiba ler ou escrever.
Ainda sobre alfabetização, Soares (1990, p.17
apud SILVA SILVA E SOUZA [200?]) discorre a respeito
de ideias construtivistas, no tocante a realidade tanto de
crianças como de adultos no que diz respeito ao
processo de desenvolvimento pessoal e crescimento
como cidadão. Alfabetizar é proporcionar meios para
Paulo Henrique Tavares
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que pessoas de qualquer idade tenham acesso ao
mundo da escrita, para que possa ler, escrever para que
estes tornem-se instrumento de luta pela cidadania.
Para Batista (2006 apud SILVA, SILVA e SOUZA
[200?])
A alfabetização vai além da decodificação, pois o
ler e escrever torna-se instrumento de emancipação
humana, uma vez que a mesma pode promover a
compreensão do que se lê; do que se fala; e de como
funciona o mundo em que vivemos.
Enquanto

alguns

países

como

Portugal

estabelecem um número máximo de 18 estudantes por
sala, aqui no Brasil, inclusive no estado de São Paulo,
temos salas com até 25 crianças e somente uma
professora para alfabetizar a todos. Por mais que o
profissional seja competente e faça de tudo que puder,
humanamente é impossível alfabetizar a todos neste
ano. No Brasil, assim como em vários países, a criança
começa a ser alfabetizada com seis anos, todavia, em
nosso país chegamos ao absurdo de aceitar que o
processo de alfabetização de uma criança possa se
Paulo Henrique Tavares
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estender por mais dois anos, ou seja, a criança pode
terminar de ser alfabetizada até os oito, sem problema
algum. Seja por questões políticas, de custo, ou de
espaço físico, esta é uma questão que deve ser
repensada, pois quanto mais tempo nossos pequenos
demoram em ser alfabetizados, mais tempo demoram a
amadurecer e ver o mundo com mais criticidade.
O docente, muitas vezes refém do sistema, faz de
tudo que pode para tentar cumprir – heroicamente- seu
papel. As tarefas e práticas pedagógicas que o
profissional da educação irá usar para atrair aos alunos
serão muitas. Começará na oralidade, tendo em vista
que a criança participa e observa situações de leitura e
escrita antes da escolarização, o docente irá dispor
desse trunfo para fazer que a criança consiga memorizar
e assimilar o som da letra com o desenho, o signo
linguístico que ela representa. Segundo o neurocientista
francês

Stanislas

Dehaene

(Stanislas

Disponível

Dehaene
em

<http://www.sed.sc.gov.br/index.php/imprensa/noticias/
23640-neurocientista-apresenta-metodos-dePaulo Henrique Tavares
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alfabetizacao-letra-por-letra> acesso em 01/07/2016)
Este é um dos pontos principais no processo de
alfabetização, pois é essencial ensinar a diferença entre
fonemas (que são os sons) e grafemas (que são as
letras). Uma boa parte delas terá algum problema neste
ponto devido ao fato de ainda não dominarem a língua,
por inúmeras questões, seja por questões regionais –
pelo fato de ter vivido em outro estado- ou por questão
físico-fonológica – língua presa, a estes o cuidado deve
ser redobrado, pois nessa fase é importante que as
crianças consigam assimilar bem o que lhes é
transmitido.
Por muitas vezes, não sendo requerida essa
competência, as crianças se atrapalham e não
conseguem desenvolver a língua de forma adequada.
Alguns professores e autores renomados, como
Bronckart (1999), defendem a ideia de que a produção
de texto deve ser vista como Prática Social – algo que a
pessoa tem o costume de fazer frequentemente, que
não possa viver sem aquilo, este nos parece um
pensamento correto, pois se o docente conseguir fazer
Paulo Henrique Tavares
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o aluno perceber que a produção textual está em todos
os momentos da vida dele, certamente ele perceberá
que se trata de algo relevante, a ponto de ser estudado
com empenho e dedicação.

4 PRODUÇÃO DE TEXTO
Segundo Comba (2002), a palavra “texto” tem sua
origem no Latim “texere” que significa tecido, tecer ou
costurar; logo podemos entender que um texto deve ser
bem elaborado, as palavras devem estar bem tecidas e
bem costuradas, bem conectadas. Ao ter uma ideia para
o texto, o escritor deve saber muito bem organizá-la e
utilizar a pontuação de forma correta. Muitas vezes, o
melhor conceito aquele realmente excepcional, ao ser
transcrito no papel, pode parecer algo pífio, às vezes
porque o escritor não soube se expressar corretamente
ou não usou os conectivos certos ou simplesmente não
distribuiu a ideia e os argumentos perfeitamente no
decorrer do texto. Como num quebra cabeça, se não
houver o encaixe exato da palavra com a ideia, o texto
Paulo Henrique Tavares
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ficará no meio do caminho, sem conseguir passar a
mensagem que deveria.

Estes fatos dentre outros,

tornam a produção textual algo complexo, e complexo
também é a tarefa de ensiná-lo.
Segundo KOCH e ELIAS (2009), nos deparamos
com produções de texto a todo momento. A produção
textual, a escrita, faz parte de nosso dia a dia, ao ler um
jornal ou revista, ver um anúncio publicitário em um
outdoor, ler um bilhete que algum familiar deixou em
casa ou uma receita de bolo.
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.
A alfabetização vai além da decodificação de
símbolos, pois ler e escrever, todavia, devem ser
transformados em instrumentos de luta pela cidadania,
uma

vez

que

a

mesma

pode

proporcionar

a
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compreensão do que se lê; do que se fala; de como
funciona o mundo em que vivemos. (SOARES, 1990
apud. KAZIMA e VALEIRO, [200?]).
Magda Soares (2004) destaca o papel do sujeito
na sociedade e em relação ao contexto atual apresenta
o seguinte posicionamento:

“Letramento é usar a escrita para se
orientar no mundo (o atlas), nas ruas
(os sinais de trânsito) para receber
instruções (para encontrar um
tesouro...
para
consertar
um
aparelho... para tomar um remédio),
enfim, é usar a escrita para não ficar
perdido”. (2004 apud. KAZIMA e
VALEIRO, [200?])

O PCN de Língua Portuguesa (1997) evidencia
que texto:

É o produto da atividade discursiva
oral ou escrita que forma um texto
significativo e acabado, qualquer que
seja sua extensão. É uma sequência
verbal constituída por um conjunto de
relações que se estabelecem a partir
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da coesão e da coerência (PCN
de Língua Portuguesas, 1997- p. 25).

A escrita é uma forma de produção textual
discursiva com objetivos de comunicação com certas
especificidades materiais e se caracteriza por sua
constituição gráfica, embora envolva também recursos
de ordem pictóricos e outros. (MARCUSCHI, 2000).
Platão e Fiorin (1997, p. 3 apud Silva, Silva e
Carmelina [200 ?]) ressaltam que: “é no texto e pelo texto
que o aluno vai adquirir a competência de operar
criativamente com os dados armazenados, com um tipo
de saber cada vez mais raro na contemporaneidade e
que precisa ser recuperado”. Desta forma, na busca da
aptidão de ler e produzir textos, não se pode ignorar o
fato

de

que

a

maioria

das

pessoas

possuem

informações, que por sua vez possui seu valor, sobre
diversos domínios do conhecimento, a maior dificuldade
para

maioria

das

pessoas

é

hierarquizar

tais

informações, de maneira a estabelecer as devidas
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correlações existentes entre elas, para a partir daí, optar
em utilizá-las como recursos argumentativos.
A esse respeito Cagliari (1994, p. 123 apud
SILVA, SILVA e SOUZA [200?]) ressalta que: “após os
primeiros contatos com a escrita de palavras incentivase o aluno a produzir textos do jeito que achar melhor,
isso o estimulará a escrever do modo que lhe parecer
fácil, correto e aprimorado nas mais diversas situações”.
De acordo com esta concepção a criança deve ser
incentivada a escrever, possibilitando condições para a
descoberta da escrita, permitindo a esta a liberdade e
confiança de expressar suas experiências, de modo a
tornar o ato de escrever algo natural e prazeroso.
Para Almeida (2001)

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 escrever uma extensão de sua
vida, sem dor ou medo, tendo enfim,
liberdade de exteriorizar o que sente
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(ALMEIDA, 2001, p.31 apud SILVA,
SILVA e SOUZA [200?]).

É fundamental que a escola, que o educador,
estimule a capacidade criadora da criança, no sentido de
instigar a produção de textos e, não somente a leitura.
Pois como observa os autores Kaufmann e Rodrigues
(1995 apud Moraes Barbosa e Nunes [200?]) esse
processo é extremamente importante para a aquisição
de conhecimentos, os quais irão materializar a
mensagem que o educando deseja transmitir.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs,
especificamente o de Língua Portuguesa (1997, p. 33),
reforça tal questão destacando que “a compreensão
atual da relação entre a aquisição das capacidades de
redigir e grafar rompe com a crença arraigada de que o
domínio do “be-a-bá” seja ainda pré-requisito para o
inicio do ensino da língua”. Em sua concepção pontua
que se o objetivo final da alfabetização é de que o aluno
aprenda a produzir e interpretar texto, não é mais
possível ter como unidade básica para a aquisição da
língua escrita, letra, sílaba, palavra e nem frases
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descontextualizadas, pois desta forma distancia-se da
competência

discursiva.

Além de considerar aspectos importantes para a
produção textual, o documento também traz um quadro
dos mesmos autores apresentando um conjunto de
operações das produções de texto. Segue esquema
abaixo:

Figura 1 - Fluxograma de produção de texto
Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais
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Todas as cinco operações são fundamentais,
pois, por meio delas que o texto se constrói. O trajeto
que as produções percorrem desde suas ideias até a
finalização do processo que se caracteriza na revisão
deve ser minucioso, cauteloso e acima de tudo,
prazeroso para quem o escreve.
O PCN de Língua Portuguesa (1997) evidencia
que texto:
É o produto da atividade discursiva oral ou escrita
que forma um texto significativo e acabado, qualquer
que seja sua extensão. É uma sequência verbal
constituída

por

um

conjunto

de

relações

que

se estabelecem a partir da coesão e da coerência (PCN
de Língua Portuguesa, 1997, p. 25).
Produzir um texto então, não é tarefa simples. O
encontro da caneta com o papel pode assustar algumas
pessoas, os motivos são variados, falta de prática ou
vocabulário, falta de interesse e dedicação, já que se
trata de algo trabalhoso que exige técnica e criatividade.
Ter uma ideia, ponderar as palavras, saber como
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discorrer os atos, argumentar quando necessário e
fundamentalmente revisá-lo. Tão minuciosa quanto à
produção, deve ser a revisão do texto.
O termo texto abrange tanto textos orais como
textos escritos que tenham como extensão mínima dois
signos linguísticos, um dos quais, porém, pode ser
suprido pela situação, no caso de textos de uma só
palavra, como “Socorro”, sendo sua extensão máxima
indeterminada.
(STAMMMERJOHANN (1975) apud MUSSALIN
e

CRISTINA,

2001,

p.

24).

Se ao escrevermos, as ideias aparecem e
rapidamente são transcritas para a folha, é na revisão
que mora a oportunidade de organizá-las, de realizar as
conexões com as palavras certas, dar coesão. Revisão
essa que nunca é única, podendo ser repetida diversas
vezes se preciso, dependendo do gênero e tamanho do
texto.
Enfim, os textos estão mais presentes em nossas
vidas do que possamos imaginar. Não é necessário ser
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nenhum José Saramago ou Dan Brown para escrever
textos. Cada gênero textual tem sua finalidade peculiar
e cada gênero tem sua característica especial que o
tornam diferente de outro gênero. A finalidade principal
de todo e qualquer texto é que ele seja assimilado pelo
seu leitor, ou seja, que haja comunicação, pois o texto
deve passar uma mensagem para o leitor, seja ela um
recado, anúncios publicitários ou dar uma lição de moral,
como nas fábulas. De nada adianta escrever um texto
com o intuito de comunicar algo, se o leitor não
conseguir assimilar. Logo todos os tipos de escritos
devem ser produzidos pensando em quem entrará em
contato

com

eles.

As

orientações

didáticas

fundamentais sobre as expectativas de aprendizagem
de língua portuguesa concordam com Dolz, Gagnon e
Decândio (2010) e cita tópicos essenciais para situações
de comunicação como: “destinação do texto para o
leitor, finalidade colocada para o texto, circulação e
publicação

em

determinado

espaço

social,

e

organização do texto” (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
FUNDAMENTAIS SOBRE AS EXPECTATIVAS DE
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APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA, 2013,
p.42,43.).

4.1 Produção de texto nas séries iniciais
No capítulo anterior, tentamos elucidar o quão
complexo é o processo de produção de texto, suas
etapas e segredos, porém fizemos isto de forma mais
ampla. Contudo, este trabalho está voltado para como é
o processo de produção de texto com crianças do
Ensino Fundamental I. Se a tarefa assusta os mais
experientes como adolescentes e adultos, imagine como
deve assombrar crianças em idade de alfabetização,
que ainda possuem intimidade com a leitura e a escrita.
Primeiramente é importante salientar que não é
porque uma pessoa não é alfabetizada, que ela não
produz textos. As crianças podem muito bem produzir
textos com a ajuda de um escriba. Neste tipo de tarefa
já podemos ver a fluência e desenvolvimento dos
pequenos. Saber como eles usam a imaginação, como
trabalham com os conectivos que conhecem, como
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reagem quando surge algum problema inesperado.
SOARES 1993 afirma que no processo de letramento,
alfabetização e produção de texto se interdependem.
Concomitantemente são independentes, e necessitam
um do outro para sobreviver e sintetiza dizendo que:
Soares (2003) ressalta a relevância de se
distinguir alfabetização e letramento dado a costumeira
confusão e sobreposição entre ambos. Segundo a
autora, ainda que a ideia de letramento ofereça ameaça
ao processo de alfabetização; a aproximação entre
ambos é necessária porque embora distintos e
específicos, na alfabetização altera-se e reconfigura-se
no quadro do conceito de letramento, como também este
é dependente daquele (SOARES, 1990 p. 90 apud
COLELLO 2007).
Cagliari (1993) defende que para iniciar no mundo
da escrita, da produção textual, as crianças não
precisam começar pelo entendimento e estudo da
gramática ou ortografia, ao priorizar questões, o
professor pode limitar o aluno de tal forma que o mesmo
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sinta isso como um impedimento para escrever um texto.
(CAGLIARI, 1993).
O PCN de Língua Portuguesa (1997) também
relata este assunto e enfatiza que:
Se a escola pretende transformar os educandos
em cidadãos da cultura escrita é preciso então, em
primeira instância, organizar o trabalho educativo para
que estes experimentem e aprenda na própria escola.
Mais uma vez, cabe ressaltar, que o aluno deve ser
estimulado a produzir texto, tão logo inicie sua vida
escolar,

mesmo

que

não

saiba

grafá-los

convencionalmente. Formar escritores competentes
supõe-se, portanto, uma prática continuada de produção
de texto na sala de aula, situações de produção de uma
grande variedade de textos de fato e uma maior
aproximação

das

condições

de

produção

a

circunstâncias nas quais se produzem estes textos
(PCN, 1997, p.68).
Com base neste conhecimento, são nos primeiros
anos que a criança já começa a produzir pequenos
Paulo Henrique Tavares

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1400

textos. Os pequeninos chegam à escola no primeiro ano
com muita curiosidade para conhecer o universo da
leitura e da escrita, pois já presenciaram a escrita em
várias

situações

comunicativas.

Na

rua

vendo

propagandas, na televisão, ou ate mesmo em fatos
corriqueiros em casa, vendo os irmãos jogarem vídeo –
game publicarem ou se comunicarem por meio de redes
sociais ou e-mails, ou até mesmo vendo os pais
mandarem mensagens de telefone e aplicativos e
programas de troca de conversa.
Logo,

é

proveitoso

usar

de

todos

esses

conhecimentos prévios de leitura e conhecimento do
mundo que os alunos já possuem para adaptar e usar
esses conhecimentos a favor da aula dentro das
unidades escolares.

Se

as crianças conseguem

aprender com estes artigos tecnológicos de forma tão
rápida e eficaz, porque não conseguiríamos fazer com
que o processo de alfabetização, letramento, leitura e
escrita também não aconteça de uma forma prazerosa
e natural.
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Ao se tratar do assunto de produção de texto nas
séries inicias do ensino fundamental I, surge sempre à
pergunta: Quando se deve começar a ensinar a criança
a produzir textos?
A esse respeito, Cagliari (1994, p. 123 apud
SILVA, SILVA e SOUZA [200?])) ressalta que: “após os
primeiros contatos com a escrita de palavras incentivase o aluno a produzir textos do jeito que achar melhor,
isso o estimulará a escrever do modo que lhe parecer
fácil, correto e aprimorado nas mais diversas situações”.
Esta concepção defende que a criança precisa ser
incentivada a escrever livremente, com estimulando a
descoberta da escrita, de forma a expressar suas
experiências, para que este processo seja algo natural e
prazeroso.
É importante salientar que não se ensina
nenhuma tarefa que dependa da criatividade. O docente
irá mostrar alguns caminhos, algumas regras e técnicas
que podem ser seguidas pelo aluno, mas ensinar
produção de texto... Não existe uma fórmula. O texto,
simplesmente acontece.
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dos

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (1997),
a criança deve alcançar a autonomia em produção
escrita ao término do 3º ano, período em que se fecha o
primeiro ciclo de alfabetização. Se no primeiro ano é o
contato inicial com as letras, no 2º ano seria uma revisão
e aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos,
para no 3º ano, o aluno concretizar sua autonomia como
escritor. Para conseguir tal êxito, é necessário um longo
caminho a ser percorrido pelos protagonistas desta
trama. Tanto professor quanto o aluno devem se doar e
se entregar ao máximo para alcançarem esta meta.
O PCN também é muito enfático ao dizer que: “a
criança precisa pensar sobre a escrita.” O processo de
escrever não deve ser simplesmente apresentado para
os alunos. Eles devem apropriar-se do conhecimento.
Devem refletir sobre a escrita e saber que são
responsáveis por aquilo que escrevem e também pelo
que deixam de escrever. Se conseguirmos criar esta
consciência nos alunos desde os anos iniciais, é
possível que em uma década tenhamos resultados
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proveitosos nos alunos que saírem do ensino médio e
ingressarem nas faculdades, pois mudaremos toda uma
geração de estudantes.

5 PRODUÇÃO DE TEXTO NO 1º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Já estudamos como se dá o processo de
alfabetização e como as crianças fazem para deter o
conhecimento adquirido no 1º ano. Produzir um texto,
com parágrafos, frases, períodos e ortografia correta
para uma criança do 1º ano é impossível, a menos que
esta criança possua altas habilidades em língua
portuguesa ela conseguirá alcançar tal tarefa. Vimos,
porém, que o texto pode ser uma atividade oral, em que
a criança utilizará um escriba. Esta prática, contudo, é
pouco usada no Brasil, pois nossos professores
preferem contemplar a escrita para que os alunos
“treinem” a escrita, incentivando-os a não precisarem de
ninguém para se comunicar, e desta forma conseguir
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alcançar sua autonomia, que é um dos focos principais
do processo de ensino-aprendizagem.
Segundo documento da Prefeitura de São Paulo,
as Orientações Curriculares e Expectativas da
Aprendizagem: “Toda criança, quando inicia sua
aprendizagem, necessita de acompanhamento. Por isso
existem diferentes estratégias para ensinar a ler e a
escrever, algumas em que o professor fica mais próximo
– as atividades de leitura compartilhada ou aquela sem
que ele próprio é o escriba –, outras em que ele delega
função mais ativa aos estudantes – nas quais, por
exemplo, procuram ler ajustando sua leitura a um texto
escrito que já conhecem de memória ou quando
reescrevem textos a partir de modelo sem que o textofonte funciona como referência a orientar a escrita do
estudante.” Esta atividade é comum em todas as séries
do ensino Fundamental I, pois ela é praticamente
completa. Contempla a leitura (quando é o aluno que lê),
contempla a audição (quando o professor lê e o aluno
precisa prestar atenção); contempla a escrita na parte
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de reescrita, e contempla a ludicidade (quando o aluno
faz o desenho de seu texto).
As produções de texto que os alfabetizadores irão
considerar então serão as atividades em que os alunos
usaram a escrita para se comunicar, ou para registrar
algo, como as listas, cartinhas, e bilhetes. Algumas
práticas

são

comuns

entre

os

professores

alfabetizadores como trabalhar a formação de palavras
com jogos de montar, letras móveis e sílabas coladas
espalhadas pela sala para que o aluno monte a palavra
colando uma sílaba na outra.
Seguem abaixo alguns exemplos de atividades e
de produções de texto dos alunos do 1º ano do ensino
Fundamental I.
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Figura 2 – Produção de texto
Fonte: Professora Rosineide – Recuperação Paralela

Na imagem podemos observar algumas das
atividades que são elaboradas no final de um primeiro
ano de alfabetização. Percebe-se que os pequenos já
dominam o alfabeto, possuem o raciocínio lógico e que
sabem muito bem descrever situações. Os poucos erros
que existem nas frases, podem até ser despercebido se
levarmos em consideração que foi uma criança de seis
anos do primeiro ano do ensino fundamental que a
escreveu. A falta de acentuação na palavra “está”; o
modo como escreveu “impinano” ao invés de escrever
empinando demonstra a importância de ensinarmos a
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falar corretamente para que eles possam escrever
corretamente. A troca da letra “s” pela letra “c” na palavra
bicicleta, também é altamente justificável, uma vez que
os pequenos ainda não conhecem regras ortográficas e
ao escreverem se guiam pelo som das letras e o “ci” de
bicicleta soa como o “sa” do sapo, logo eles assimilam
que a palavra também deveria ser escrita com o s.
O importante dessa atividade é perceber o
avanço de uma criança que não sabia escrever
nenhuma letra conseguir forma frases e criar sua
autonomia para escrever seu nome, nome dos pais, e
formar frases não complexas. Esta é uma das principais
metas das professoras alfabetizadoras do primeiro ano.

5.1 Produção de texto no 2º ano do ensino
fundamental
O 2º ano do ensino fundamental serve para a
criança consolidar o que aprendeu no 1º ano e
aprofundar seus conhecimentos. Muitos ainda podem
chegar no 2º ano com alguma defasagem do ano
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anterior, ou simplesmente o aluno pode acontecer de o
aluno terminar o ano alfabetizado, e, como durante dois
meses de férias não praticou, não leu , nem escreveu,
esqueceu muita coisa e voltou apenas alfabético ou
silábico, portanto a professora também não poderá
avançar muito com a classe e deverá sanar todas as
dúvidas dos pequenos e tentar deixar todos no mesmo
nível para que evoluam concomitantemente.
As atividades de produção de texto no 2º ano
ainda continuam sendo as listas de refeição, a rotina e
caça- palavras, porém agora com um nível mais elevado
de dificuldade. Entram também nesta fase uma prática
que as crianças gostam muito que é a leitura
compartilhada. A leitura compartilhada consiste em um
texto que o professor lê para a sala toda. Pode ser
escolhido previamente, no momento, pode ser um aluno
por dia a escolher, o professor e a classe que definirão
os critérios a serem estabelecidos. Após a leitura, há a
prática da reescrita e de um desenho do texto. Estas
atividades envolvem o poder de memorização, amplia o
vocabulário e trabalha a ludicidade com os alunos.
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Como no primeiro ano, muitas crianças já
conseguem formar frases, no segundo ano é hora de
tentar formar períodos. Uma docente encontrou uma
forma de “brincar” com as crianças para estimular eles a
escreverem. Troca de bilhetes. Todos os dias os alunos
precisariam enviar pelo menos um bilhete para algum
amigo, e não poderia ser nem o bilhete, nem o mesmo
amigo, ou seja, a sala toda se comunicaria. Dessa
forma, há maior integração entre os alunos, levando-os
a conversarem e estreitarem os laços de amizade entre
si, e também os coloca de uma maneira dinâmica no
universo da escrita. Vamos observar um bilhete trocado
por duas alunas:

Figura 3 – Bilhete feito por aluno
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Fonte: Professora Rosineide – Recuperação Paralela

5.2 Produção de texto no 3º ano do ensino
fundamental
Por ser o ano final do primeiro ciclo, muitas vezes
este ano é um dos anos mais temidos pelos docentes.
Alguns professores preferem não lecionar nestas turmas
por

acreditarem

ser

muito

trabalho

e

muita

responsabilidade. O 3º ano é o ano em que os alunos
podem ser reprovados, portanto os critérios avaliativos
devem ser muito bem estabelecidos e esclarecidos para
todos. É preciso não somente avaliar este ano, mas todo
o ciclo, tudo que o aluno avançou e produziu durante os
três anos deve ser levado em consideração para
determinar o futuro da criança nesta etapa.
As produções de texto nesta fase já começam a
ser um pouco mais elaboradas e requerem mais
autonomia

e

criatividade

dos

alunos.

Regras

ortográficas começam a ser ensinadas, estruturação de
texto e diversidade de gêneros textuais também entram
em cena neste ano.
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Os alunos do 3º ano do ensino fundamental
devem ter autonomia para conseguir escrever seus
textos com parágrafos, elaborar histórias com muita
criatividade; fazerem reescritas; escreverem cartas,
bilhetes e e-mails para se comunicarem. Nesta etapa,
por já estarem avançadas na diversidade de textos, os
alunos precisam estar em contato com um leque
diversificado de textos para melhorar a aprendizagem.
Vamos observar um texto de reescrita de uma história
chamada “Menina bonita de laço de fita”

Figura 4 – Reescrita de texto
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Fonte: Professora Rosineide – Recuperação Paralela

Na atividade podemos perceber que embora a
idade precoce, se estimulados os pequenos conseguem
textos grandes e com um vocabulário diversificado.
Neste a aluna usou palavras de difícil grafia como
“apaixonado”, “se entrometeu”, e mesmo errando como
se escreve observa-se a evolução tanto do amplo
vocabulário quanto do desenvolvimento da narrativa.
Houve ausência de pontuação básica como ponto e
vírgula, e falta de dois pontos e travessão na troca de
interlocutor, porém estes também se fazem ausentes em
redações de alunos de séries finais do ensino
fundamental II, portanto é de se louvar e parabenizar a
aluna pela atividade cumprida e a docente que somente
com uma atividade utilizou-se de ferramentas como:
Leitura (ler a história) reescrita (quando os alunos
reescrevem o que se lembram) e a criação de uma lista
com os itens importantes da história, obrigando os
discentes a lerem sua própria produção para resgatar
estes elementos.
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5.3 Produção de texto no 4º ano do ensino
fundamental
Aprofundando cada vez mais nos diversos tipos
de produção de texto, no 4º ano do Ensino Fundamental
os alunos elaboram textos mais complexos e trabalham
com mais gêneros textuais. Ampliam seu vocabulário,
fazem trabalhos com dicionários, trabalhos bilíngues –
nas escolas em que o Inglês é lecionado a partir do 1º
ano

do

Ensino

ferramentas

Fundamental

como

I,

utilizam-se

contextualização,

de

adaptação,

recriação, intertextualidade e quais outras o professor
conseguir inserir nas aulas e os discentes consigam
entender.
Na escola em que observei as aulas de produção
de texto, uma prática interessante me chamou a
atenção. Todas as vezes que a professora começava a
ensinar um gênero literário, ela o explicava, fazia a
leitura para a sala, após a leitura os alunos escreviam a
reescrita com suas próprias palavras, e após a correção
de sua reescrita, o aluno tinha a liberdade de recriar o
texto adaptando-o para o seu cotidiano. Nesta atividade,
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além de trabalhar interpretação (quando a leitura é feita
e após isso existe um diálogo sobre o texto), trabalha-se
ortografia (na correção da reescrita que os alunos
fazem), e por último, a criatividade, pois os alunos
quando fazem a reescrita adaptando para o seu mundo,
mudam completamente a história, e muitas vezes até o
gênero. Frequentemente neste tipo de atividade, um
texto que era um conto torna-se uma crônica, uma
denúncia e até história em quadrinhos.
Com a idade e a autonomia chegando, os alunos
também são incentivados a criarem seus próprios textos,
escreverem sobre o que gostam. Algumas vezes o
professor dá à temática, como no mês em que se
trabalha o folclore, o aluno pode recriar uma lenda, ou
escrever uma lenda urbana. No mês em que se trabalha
o “Halloween”, os alunos escrevem histórias de terror. E,
ou o professor lhes dá as opções e os alunos escolhem
o texto que irão trabalhar. Abaixo veremos um exemplo
de atividade de um aluno do 4º ano, em que ele optou
por trabalhar com texto descritivo.
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Figura 3 - Texto descritivo
Fonte: Professora Rosineide – Recuperação Paralela

Observamos no texto acima alguns problemas
com pontuação, conectivos e ortografia, nada que não
consiga ser recuperado e que o aluno com mais prática
não possa sanar estes defeitos, contudo devemos
ressaltar que o objetivo da atividade que era escrever
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um texto dissertativo foi completado, e que a criança,
mesmo

com

os

erros,

conseguiu

estabelecer

comunicação, e descrever minuciosamente sobre sua
vida.

5.4 Produção de texto do 5º ano do ensino
fundamental
Quando

chegam

ao

5º

ano

do

ensino

fundamental I, as crianças já entraram em contato com
a maioria dos gêneros textuais, e também já produziram
quase todos os tipos de textos possíveis. Cabe então ao
professor, firmar e aprimorar todas estas atividades que
foram desenvolvidas nos quatro anos anteriores para
que o aluno ao chegar ao Ensino Fundamental II consiga
acompanhar o ritmo dos professores de Língua
Portuguesa, que por sua vez cobrarão mais rigor,
atenção e perfeição nos textos, exigindo um bom uso de
pontuação, coerência e coesão.
As crianças neste ano escolar se estiverem em
sua idade cronológica correta estarão com 10 ou 11
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anos de idade. É importante o professor perceber que
nesta idade além de trabalhar com os diversos textos
como

crônicas,

notícias,

lendas,

deve

também

contemplar o bom uso da comunicação. Nossas
crianças estão diariamente conectadas na internet pelo
computador,

tablet,

vídeo

game

ou

celular,

se

comunicando com amiguinhos, com jogadores online
com os pais e com familiares. É preciso explorar este
tipo de gênero que os alunos utilizam para que eles
façam bom uso da língua portuguesa.
Pode-se começar com uma conversa formal
sobre os gêneros que eles mais utilizam (mensagens de
celular, bilhetes, cartas ou e-mails). Faz-se uma lista dos
gêneros e começamos a trabalhar em sala. Infelizmente,
muitas escolas – públicas e particulares- não têm redes
wi-fi para usar em sala de aula. Neste momento entra o
poder de improvisar do profissional de educação para
adaptar a atividade. Pede-se primeiro para que os
alunos escrevam a “mensagem” em um papel, como se
fosse o celular, e faz-se as correções necessárias.
Pode-se trabalhar com uma folha impressa com o
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“layout” de um email e pedir para que os alunos redijam
um e-mail para alguém. Sempre explicando que quando
se envia uma mensagem devem-se atender alguns itens
obrigatórios como: data, nome de quem envia, nome de
quem recebe e o assunto.
Abaixo temos um exemplo de uma atividade de
situação comunicativa em que uma aluna do 5º ano
escreve uma carta endereçada ao seu avô que mora em
outra cidade.

Figura 4 – Carta
Fonte: Professora Rosineide – Recuperação Paralela
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Embora na atividade observamos erros de
concordância e ortografia, percebe-se no texto que a
aluna conseguiu se expressar demonstrou seus
sentimentos na carta e cumpriu sua finalidade que era
informar ao avô sobre algumas novidades e lhe
questionar sobre quando irão se encontrar.
Há

também

outro

tipo

de

atividade

que

professores utilizam para fazer correção de texto. Um
texto único para a sala inteira. Ao invés de propor um
tema, é proposto um texto para que os alunos façam
suas correções. Os erros podem ser dos mais variados.
Desde erros gramaticais, acentuação, concordância,
enfim, depende da imaginação de quem elaborou a
tarefa.

Este tipo de atividade, embora muito lúdica e

produtiva, não é muito utilizada, pois se necessita de
ferramentas tecnológicas para sua concretização. Seria
ideal fazê-lo em uma sala de informática, com os alunos
em seus monitores e o professor em um projetor, e
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conforme forem lendo, os erros aparecendo, os alunos
vão propondo melhorias. Quando todos concordarem, o
professor muda seu texto no projetor, e os alunos fazem
o mesmo em seu computador. Esta tarefa, além de fazer
uso das novas tecnologias, trabalhar com a produção
textual,

também

mostra

aos

alunos

quantas

possibilidades de acerto tem um único erro no mesmo
texto, e os ensina a trabalhar em grupo, ouvindo e
aceitando a opinião dos colegas, que ora pode ser
melhor, ora pode ser pior que a deles.
Contudo, como estamos no Brasil, um país que
está em desenvolvimento, nem todas as escolas
disponibilizam de sala de informática com computadores
para todos os discentes. Cabe ao professor, tentar com
os recursos de sua unidade escolar aproveitar o máximo
de materiais para obter êxito em suas aulas. A tarefa
acima descrita pode ser feita com o texto escrito na
lousa e copiado no caderno dos alunos; xerocopiado
para os alunos fazerem as correções necessárias, ou na
maneira como veremos abaixo:
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Figura 5 – Texto
Fonte: Professora Dandiê - 5 ano B

A professora utilizou-se do material que
dispunha para fazer a tarefa. Um pedaço de papel e
caneta modo pincel. Escreveu o texto da cor azul, e da
cor vermelha fez as alterações que a classe achou que
poderiam ser feitas. Houve troca de palavras (biscoitos
por feijão na décima linha); acréscimo de palavras (
pronome relativo “que” na terceira linha); supressão de
palavras, e acréscimo de travessão (as / que estão
entre as frases).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo deste trabalho refletimos sobre os
processos que envolvem a produção de texto nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Observamos todas as
hipóteses imaginárias, possíveis, errôneas e corretas
sobre o processo de produção de texto. Desde o
processo da fala, quando as crianças começam a contar
suas fantasias e histórias, e entram na escola para
transferirem para o papel este mundo do imaginário, e
recriarem seu mundo em um mundo novo. Até a
consolidação de seus saberes primários, quando já
conseguem escrever e ler sozinhos. Escrever e revisar
seus próprios textos.
Tentamos com as pesquisas que foram feitas e
com a literatura que fora consultada, demonstrar um
pouco do universo das letras. De mundo dos livros e das
salas de aula em que nossos futuros escritores estão
crescendo. Como as crianças estão sendo incentivadas
a escrever, como é este incentivo e como deveria ser a
participação dos pais e do poder público para os alunos
do nosso país. O caminho que é percorrido pelos “mini
Paulo Henrique Tavares

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1423

autores” ano após ano escolar. As dificuldades que são
encontradas, as pedras no caminho, o medo da
reprovação que assombra em alguns anos, e o maior
temor de todos. Não conseguir escrever. Tudo isso são
migalhas perto da imensidão que é alcançada por eles
quando há o encontro do lápis com o papel e o
movimento quase dançante das mãos para formar as
letras, que depois se tornam palavras, que juntam
formam frases e, que por sua vez, acabam-se em um
texto. Este que tem várias funções, que é tão primordial
atualmente e que os acompanhará para o resto das
vidas. Talvez por isso haja tanta pressão nas escolas
brasileiras para o êxito neste quesito escolar.
Verificamos

trabalhos

que

deram

certo,

refletimos sobre algumas práticas docentes, analisamos
a

evolução

profissionais

tanto
e

dos

alunos

governantes
envolvidos

na

como

dos

educação.

Sabemos que este trabalho é apenas um grão de areia
na praia em meio à imensidão dos problemas e soluções
que envolvem esse assunto, porém é necessário tratar
com muito afinco a questão da educação e da
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alfabetização em nosso país, pois se queremos algum
dia ser uma nação de primeiro mundo, é pela educação
que conseguiremos tal feito.
Concluímos que, embora a situação não seja
favorável, a causa também não está perdida. Projetos
vem sendo feitos para a melhoria da educação;
professores dedicados sempre teremos em nossas
escolas para dar o melhor de si para os alunos, e com
estudo, pesquisa, aperfeiçoamento profissional, projetos
especiais, materiais adequados e muito esforço nós
poderemos reverter o quadro preocupante da educação
brasileira, para assim algum dia estarmos entre

os

primeiros no ranking de educação mundial.
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PEDAGOGIA E INTERVENÇÃO SOCIAL
Adriana de Almeida Souza

No Brasil existe uma dificuldade de
conceituar o termo pedagogia, para Libâneo há uma
tradição de que a formação de professores para a
educação infantil e os anos iniciais do ensino
fundamental deve ser feita no curso de Pedagogia,
desde a década de 30, sob a influência do movimento
escola novista, Pedagogia vem sendo definida como
um curso para ensinar crianças, essa corrente
ganhou força se fundamentando na terminologia da
palavra que vem do grego Paidos, que significa
criança.
Esse pensamento também é reforçado na
resolução CNE/CP 2006; Art. 2o As Diretrizes
Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à
formação inicial para o exercício da docência na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
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.
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§ 1o Compreende-se a docência como ação
educativa e processo pedagógico metódico e
intencional, construído em relações sociais, étnicoraciais e produtivas, as quais influenciam conceitos,
princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendose na articulação entre conhecimentos científicos e
culturais, valores éticos e estéticos inerentes a
processos de aprendizagem, de socialização e de
construção do conhecimento, no âmbito do diálogo
entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006, p.
11).
Reduzir a Pedagogia a um curso de formação
de professores é desconsiderar todo o seu campo de
investigação. A formação das crianças é muito
importante, mas é fundamental que a pedagogia seja
vista como um campo de conhecimentos que aborde
de forma global todo fenômeno educativo.
A base de um curso de pedagogia é o estudo do
fenômeno educativo, em sua complexidade, em sua
amplitude. Então, podemos dizer: Todo trabalho
docente é trabalho pedagógico, mas nem todo
trabalho pedagógico é trabalho docente (LIBÂNEO,
2006).
Para Libâneo, Pedagogia e a teoria e a
pratica da educação; Para se compreender com mais
profundidade o que é Pedagogia, é preciso explicar
seu objeto de estudo, a educação ou prática
educativa. Educação compreende o conjunto dos
processos, influências, estruturas, ações, que
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intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e
grupos na sua relação ativa com o meio social e
natural, num determinado contexto de relações entre
grupos e classes sociais, visando a formação do ser
humano. A educação é, assim, uma prática humana,
uma prática social, que modifica os seres humanos
nos seus estados físicos, mentais, espirituais,
culturais, que dá uma configuração à nossa existência
humana individual e grupal. (LIBANEO, 2006).
A Pedagogia é a ciência que tem a educação
como objeto de estudo, diz Libâneo (2001). A
sociologia, a psicologia, as economias, entre outras,
também podem e tem se ocupado com os problemas
educativos, abordando-os segundo o referencial
teórico construídos por estas ciências. Entretanto, “é
a Pedagogia que pode postular o educativo,
propriamente dito, e ser ciência integradora dos
aportes das demais áreas. Isto não quer dizer,
todavia, que ela, por isso, passa ocupar lugar
hierarquicamente superior às demais”.
Saviani (2001), diz que a Pedagogia tem
íntima relação com uma teoria da prática educativa.
Para o autor o conceito de Pedagogia se reporta a
uma teoria que se estrutura a partir e em função da
prática educativa. A pedagogia, como teoria da
educação, busca equacionar, de alguma maneira, o
problema da relação educador-educando, de modo
geral, ou, no caso específico da escola, a relação
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professor-aluno, orientando o processo de ensino e
aprendizagem (SAVIANI, 2001, p. 102).
Para Saviani, foi Herbart quem apresentou a
Pedagogia como um sistema coerente: unificando os
fins da educação (ética) e os meios da educação
(psicologia). Mas para alguns autores a Pedagogia se
identifica com a filosofia e a didática.
A Pedagogia é ciência autônoma porque tem
uma linguagem própria, tendo consciência de usá-la
segundo um método próprio e segundo os próprios
fins e por meio dela, gera um corpo de
conhecimentos, uma série de experimentações e de
técnicas sem o que lhe seria impossível qualquer
construção de modelos educativos (GENOVESI,
1999, p. 79-80 apud SAVIANI, 2007, p. 102)
Estrela (1980) citada por Pimenta (1996),
esclarece que não existe ciência sem que se saiba o
seu campo, seu objeto de estudo. Argumenta ainda
que, para a Pedagogia se constituir como ciência,
precisa encontrar o seu objeto. Propõe como caminho
a explicitação do “irredutível pedagógico”. Explica que
o irredutível pedagógico é o aluno. Com isso, o campo
da Pedagogia é o ato pedagógico incluindo o aluno, o
saber, o professor, a situação institucional, etc.
(educação escolar), significando uma mudança
radical da fundamentação epistemológica e da prática
de investigação na Pedagogia (PIMENTA, 1996).
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A educação se constitui como objeto de
estudo da Pedagogia e devido a sua complexidade,
deve ser definido claramente seus meios e fins, pois
é na prática educativa que se constrói a identidade
coletiva de uma sociedade; Mas há, ainda, um
elemento importante do conceito de educação a ser
destacado. A educação é uma prática social que
busca
realizar nos sujeitos humanos as
características de humanização plena. Todavia, toda
educação se dá em meio a relações sociais. Numa
sociedade em que essas relações se dão entre
grupos sociais antagônicos, com diferentes
interesses, em relações de explorações de um sobre
o outro, a educação só pode ser crítica, pois a
humanização plena implica a transformação dessas
relações. Isso significa que pedagogia lida com o
fenômeno educativo enquanto expressão de
interesses sociais em conflito na sociedade em que
vivemos. É por isso que a pedagogia expressa
finalidades sócio-políticas, ou seja, uma direção
explícita da ação educativa relacionada com um
projeto de gestão social e política da sociedade. Dizer
do caráter pedagógico da prática educativa, é dizer
que a pedagogia, a par de sua característica de cuidar
dos objetivos e formas metodológicas e organizativas
de transmissão de saberes e modos de ação em
função
da
construção
humana,
refere-se,
explicitamente, a objetivos éticos e a projetos políticos
da gestão social. (LIBANEO, 2006.)
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Atualmente, apesar de avanços na
visibilidade de trabalhos sócio educativos, ainda
persiste o desconhecimento sobre a área, expresso
inclusive por muitos de seus trabalhadores,
profissionais ou voluntários, ainda que esta seja a
base de fundamentação e de subsídios teóricos e
práticos nesse campo. Em entrevista com gestores e
executores de atividades educativas não escolares e
nas discussões acadêmicas, quando se faz referência
à
Pedagogia
Social,
repetem-se
questões
identificadas no final dos anos 1990 em entrevista
com pedagogos que atuavam como educadores na
área social (MACHADO, 1998; 2008).
A Pedagogia é uma ciência prática. Ela não
teria sentido se fosse somente pura teoria. Sua
questão central são as práticas pedagógicas,
sistematizadas se transformam em teorias e auxiliam
e/ou se transformam em práticas transformadoras da
realidade.
Os autores abordados veem a necessidade
do estabelecimento de um estatuto científico para a
Pedagogia. Vale ressaltar que a Educação é uma
prática social humana e histórica; que é um objeto de
estudo que se transforma, é carregada de
intencionalidade, tendo por finalidade a humanização
do homem. Assim, a educação pode ser entendida
como uma pratica cultural, com forte internalização de
significados.
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A definição do termo pedagogia dificilmente
irá mudar o cenário em que estamos, mas certamente
irá garantir a Pedagogia o Status de ciência.
Para entendermos o que é Pedagogia devemos re
significar sua terminologia através de ações que
contemplem o ensino, a pesquisa e a extensão como
marcos estruturais da formação do pedagogo, bem
como, investir nas especializações, na docência e na
investigação científica, campos que estão sendo
suprimidos pela base docente.
A educação é dinâmica e multifacetada, em
(re) construção – Permanente, com intencionalidade
e perspectivas atemporais, o que torna complexo seu
conhecimento. Ocurso de Pedagogia não pode ficar
restrito a base docente, pois, perde espaço na
educação e não avança nas suas especificidades.
A Pedagogia deve assumir que é um curso de
formação de “professores primários” ou então deve
reestruturar sua organização e assumir a posição de
ciência da educação, se ocupando da humanização
plena do homem e da formação da identidade coletiva
da sociedade, atuando em todos os espaços onde
houver o “ato pedagógico”.
A crise que permeia a formação do pedagogo
tem afetado o seu campo de atuação, reduzindo a sua
atuação ao ensino, tornando cada vez mais escassos
os campos de atuação desse profissional.
- O Artigo 205 da Constituição Federal do
Brasil de 1988 diz que: “A Educação é direito de todos
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e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho”;
- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/1996 diz no seu Artigo 1º “A Educação
abrange os processos formativos que se desenvolve
na vida familiar, na convivência humana, nos
movimentos sociais e organização da sociedade civil
e nas manifestações culturais”; Considerando que a
legislação nacional ratifica a necessidade da
Educação ser considerada para além da ação
individual, vista aqui como ação coletiva, comunitária,
e, sobretudo, pautada no saber fazer sócio educativo
observa-se que entre seus objetivos, segundo
Caliman, 1997, o prioritário seria o de agir sobre a
prevenção e a recuperação das deficiências de
socialização, e de modo especial, nos locais onde as
pessoas são vítimas da insatisfação das
necessidades fundamentais. Existem alguns âmbitos
que a Pedagogia Social acontece desenvolvendo
este objetivo, podemos citar a Educação de Adultos,
Educação de jovens em situação de risco, a
recuperação e a reinserção social dos sujeitos toxico
dependentes, a orientação escolar dos alunos
atingidos por fortes condicionamentos sociais
(pobreza, exclusão social, desagregação familiar).
Todas estas esferas da Pedagogia Social trabalham
no propósito de desenvolver um bem estar social e
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superação de condições de sofrimento e
marginalidade, realizando o exercício da cidadania e
de promoção social. Considerando a diversidade de
práticas pertencentes à
Pedagogia Social,
acrescentamos Trilla: O âmbito referencial da
Pedagogia Social está formado por todos os
processos educativos que compartilham no mínimo,
dois ou três dos seguintes atributos: dirigem-se
prioritariamente ao desenvolvimento da sociabilidade
dos sujeitos; têm como destinatários privilegiados
indivíduos ou grupos em situações de conflito social;
têm lugar em contextos ou por meios educativos não
formais. (TRILLA, 2003)
E os compromissos que tornariam
ética a comunidade seriam do tipo do
‘compartilhamento
fraterno’,
reafirmando o direito de todos a um
seguro comunitário contra os erros e
desventuras que são os riscos
inseparáveis da vida individual.
(BAUMAN, 2003)
O necessário é que, embora
subordinado as práticas ‘bancárias’, o
educando mantenha vivo em si o gosto
pela rebeldia que, aguçando sua
curiosidade e estimulando sua
capacidade
de
arriscar-se,
de
aventurar-se, de certa forma o
‘imuniza’ contra o poder apassivador
do ‘bancarismo’. Neste caso, é a força
criadora do aprender de quem fazem
parte a comparação, a repetição, a
dúvida rebelde, a curiosidade não
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facilmente satisfeita, que supera os
efeitos negativos do falso ensinar.
Esta é uma das significativas
vantagens dos seres humanos – a de
se terem tornado capazes de ir mais
além
de
seus
condicionantes.
(FREIRE, 2008).

LERNER e SKATKIN (1984) destacam quatro
elementos da cultura que precisam ser apropriados
por todas as pessoas:
1) os conhecimentos sobre a natureza, a
sociedade, o pensamento, a técnica e os modos (ou
métodos) de atuação;
2) a experiência prática de colocar esses
métodos em ação expressa em habilidades e hábitos
intelectuais e práticos;
3) a experiência da atividade humana
criadora na busca de soluções para novos problemas;
4) os conhecimentos avaliativos referentes às
normas de relação com o mundo, de uns com os
outros, expressos num sistema de valores morais,
estéticos e emocionais; BEILLEROT (1985) escreve
que a pedagogia e sobretudo a ação pedagógica é,
“por um lado, a imposição [...] de um sentido cultural
arbitrário e, por outro lado, uma prática, ou seja, um
conjunto de comportamentos e ações conscientes e
voluntárias de transmissão de saberes [...], por
explicações que apelam à razão de uma ou mais
pessoas, com a finalidade de (a) modificar os
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comportamentos, os afetos, as representações dos
ensinados [...]; (b) fazer e adquirir métodos e regras
fixas que permitam fazer face a situações conhecidas
que se reproduzem com regularidade; (c) fazer agir.
Pedagogia, a par de sua característica de
cuidar dos objetivos e formas metodológicas e
organizativas de transmissão de saberes e modos de
ação em função da construção humana, implica,
explicitamente, em objetivos éticos e em projetos
políticos de gestão social. (ESTRELA, 1992)
Nesse contexto, o sistema educacional sofre
uma intensa dinâmica de reestruturação em que
convivem e se aprofundam as históricas tendências à
segmentação e diferenciação das instituições
escolares. Processo que tem como corolário a
configuração de um sistema educacional cada vez
mais pobre para os pobres (também eles cada vez
mais pobres) e rico para os ricos (cada vez mais ricos)
(GENTILI, 2001, p. 09).
Para Quintana, uma das indicações mais
constantes nos textos teóricos, as concepções
presentes nos diversos autores podem ser
organizadas em cinco grupos:
a) Pedagogia Social como doutrina da
formação social do indivíduo: Representa o modo
clássico de compreender a Pedagogia Social, que
está latente na história da Pedagogia e é entendida
como parte da Pedagogia Geral. Refere-se a
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preposições da educação para a vida em sociedade
por intermédio de processos de socialização
b) A Pedagogia Social como doutrina da
educação política e nacionalista do indivíduo:
Extrapola-se da escola para a educação extraescolar.
Uma concepção voltada para atender a necessidades
sociais, que extrapola a visão tradicional da educação
escolar por se propor a intervir na sociedade. Nessa
concepção, inclui-se o Trabalho Social, nas
perspectivas atuais.
c) A Pedagogia Social como teoria da ação
educadora da sociedade: Refere-se a propostas de
extrair das cidades suas potencialidades educadoras.
Extrapola-se da escola para a educação extraescolar.
Essa concepção de cidade educativa tem
repercussão mais ampla na Itália.
d) A Pedagogia Social como doutrina de
beneficência pró-infância e adolescência: Uma
concepção voltada para atender a necessidades
sociais, que extrapola a visão tradicional da educação
escolar por se propor a intervir na sociedade. Surgiu
no contexto de necessidade pós-guerra, na
Alemanha, de atendimento a órfãos e desabrigados,
inicialmente dirigida a crianças e, posteriormente, à
juventude e a adultos. Nessa concepção, inclui-se o
Trabalho Social, nas perspectivas atuais.
e) A Pedagogia Social como doutrina do
sociologismo pedagógico: Apesar de sua importante
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contribuição, como concepção de Pedagogia Social
está superada.
As classificações têm auxiliado na busca do
objeto da Pedagogia Social, por conter indicações
sociais próprias da atualidade em que se consolida a
necessidade de educação permanente, em que se
discutem as relações entre educação formal, não
formal e informal.
Assim, têm sido considerados, como objetos
da Pedagogia Social, dois campos distintos: o
primeiro referente à socialização do indivíduo,
socialização compreendida como ciência pedagógica
da educação social do indivíduo, que pode ser
desenvolvida por pais, professores e família; o
segundo relacionado ao trabalho social, com enfoque
pedagógico, direcionado ao atendimento a
necessidades humano sociais, desenvolvido por
equipe multidisciplinar da qual participa o Educador
Social, como profissional da Pedagogia Social. Na
Espanha, a educação social realizada e pensada
apresenta função de ajuda educativa a pessoas ou
grupos que configuram a realidade social menos
favorecida.
A Educação Não-Formal compõe o grande
universo de especificidades da educação. Dentre
estas especificidades podemos destacar a Educação
Formal, a Educação Não-Formal, e a Educação
Informal. Afonso (2001 apud Simson et al, 2001, p.9).)
faz a seguinte diferenciação:
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Por educação formal, entende-se o tipo de
educação organizada com uma determinada
sequência e proporcionada pelas escolas enquanto
que a designação informal abrange todas as
possibilidades educativas no decurso da vida do
indivíduo, constituindo um processo permanente e
não organizado. Por último, a Educação Não-Formal,
embora obedeça também a estrutura e a uma
organização (distintas porém, das escolas) e possa
levar a uma certificação (mesmo que não seja esta a
finalidade), diverge ainda da educação formal no que
diz respeito à não fixação de tempos e locais e à
flexibilidade na adaptação de conteúdos de
aprendizagem a cada grupo concreto.
A partir deste conceito de Educação NãoFormal podemos entender que, este campo deveria
se caracterizar por práticas que emergem das
necessidades e interesses dos grupos privilegiando o
aspecto criativo, não objetivando a avaliação da
aprendizagem e estabelecendo uma relação
prazerosa com a aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Débora Comitre Batista de Souza

A brincadeira para a educação infantil é de
grande importância sendo essencial para o
desenvolvimento das crianças, exercitam a sua
capacidade de socialização, habilidade necessária
em qualquer ambiente que exija convivência e trajeto
social e além de ativar a memória e o
desenvolvimento
da
coordenação
motora.
Observamos o brincar em diferentes momentos da
sociedade, entendendo que essa visão é construída
historicamente e por isso, podemos perceber os
grandes contrastes em relação à concepção de
infância. Nesse sentido, o que hoje pode parecer algo
muito contraditório, como a indiferença à criança, há
anos atrás era algo “normal”.
Para entendermos melhor a concepção de
infância historicamente construída iremos abordá-la
de maneira sucinta, apresentando o significado de
infância e o lugar social que a criança ocupava e
ocupa nos diferentes períodos sociais.
De acordo com Moreno (2008) as crianças
nunca deixaram de existir, porém o termo infância é
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uma invenção cultural dos séculos XVII e XVIII. Para
a autora, ser criança significa “[...] antes de qualquer
coisa, ser pessoa, ser gente que se alegra e se
entristece, que chora e que sorri, que brinca, que
fantasia, que se cansa e que se anima; um sujeito
único, complexo e individual.” (MORENO, 2008, p.
23).
A palavra infância no latim significa
incapacidade de falar. Essa incapacidade de acordo
com Kuhlmann (1998) vinha atribuída à criança no
período chamado de primeira infância e que às vezes
se estendia até os sete anos de idade. Essa etapa
era vista como sendo a passagem para a idade da
razão. Dessa forma, segundo Kuhlmann (1998),
alguns autores de diversas épocas como: Platão,
Agostinho e Descartes, dentre outros, relatam que a
infância se contrapõe à vida adulta, pois os
comportamentos considerados racionais seriam
encontrados apenas nos adultos, identificando assim
o adulto como um homem pensante, com capacidade
de mudar o mundo, diferentemente das crianças
vistas como seres incapazes.
De acordo com Azevedo (1999) ao longo dos
anos a concepção de criança diferencia-se,
passando do anonimato até o seu reconhecimento.
Assim, nas sociedades antigas, as crianças eram
consideradas
seres
inferiores,
incompletos,
submissos aos adultos, e o que pensavam ou
produziam era sempre desqualificado.
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Essa
concepção não sofre muitas
transformações em relação à sociedade medieval.
Azevedo (1999) relata que na sociedade medieval
não se tinha uma valorização da infância, assim,
quando pequena e frágil a criança não poderia se
misturar à vida dos adultos, porém quando começava
a andar sozinha e a desempenhar pequenas tarefas,
ela era confundida com os adultos. A diferenciação
se dava em um curto período, até superar a fase de
alto risco da mortalidade. Portanto, durante esse
período ela não era contada como um membro da
família. Após essa fase, a criança começava a se
desenvolver e era misturada na sociedade dos
adultos, compartilhando as experiências de trabalho,
lazer, dentre outras. Assim, a infância era uma fase
muito reduzida. De acordo com Azevedo (1999),
ainda na sociedade medieval foi dado um novo
sentido à infância: a criança passa a ser vista como
fonte de distração e relaxamento para os adultos,
porém ela ainda era vista como um elemento neutro,
sem muita importância. Podemos perceber essas
ideias por intermédio da fala de Ariès (2006) quando
o mesmo relata:
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
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espécie de anonimato (p.10).

A morte dessas crianças como relata o autor
acima citado era vista como algo natural e não
merecia ser lamentada. Por isso, as pessoas não
podiam se apegar muito a algo que era considerado
uma perda eventual.
Dessa forma, percebemos que o status de
criança nessa sociedade era praticamente nulo; sua
existência ainda dependia do poder do pai como
mostrou o autor ao comentar a infância no período da
antiguidade. Diferentemente do que ocorria na
Antiguidade e Idade Média, a era Moderna dá origem
a um novo tipo de pensamento em relação à
concepção de infância. De acordo com Azevedo
(1999) a criança é vista como um adulto em
miniatura. Ainda durante este período a criança
passa a ser associada à ideia de inocência; tem-se
então a necessidade de protegê-la. A partir desse
movimento a autora relata que a criança passa a ser
vista como anjo, daí surge a diferenciação do
vestuário, restrição ao espaço de convívio,
diferenciação na literatura e o surgimento da escola
como lugar de substituição da aprendizagem. Para
Azevedo (1999) o surgimento da escola nos tempos
modernos seria “[...] um meio de isolar cada vez mais
as crianças do mundo dos adultos durante o período
de formação moral e intelectual e adestrá-la sob
regime disciplinar rigoroso e autoritário” (p. 36).
É importante ressaltar que com o passar dos
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séculos a concepção vai se modificando até chegar
ao que se entende hoje por infância. Atualmente a
criança é vista como um ser que possui direitos e
identidade própria. A infância que antes era vista
como um processo de passagem para a vida adulta,
sendo um momento neutro, ou como algo sem
importância passa nos dias de hoje a contar com
várias leis e documentos que garantem seus direitos.
De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) que contempla em seu artigo 3º:
A criança e ao adolescente gozam de
todos
os
direitos
fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se lhes, por
lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.
(BRASIL, 1990).

Ressaltamos ainda o que reza a Constituição
Federal de 1988, que nos relata em seu artigo 227:
É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação,
ao
lazer,
à
profissionalização,
à
cultura,
à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de
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negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão
(BRASIL,1998, p.1).

Destacamos, além disso, o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998)
que nos descreve: “[...] as crianças possuem uma
natureza singular, que as caracterizam como seres
que sentem e pensam o mundo de um jeito muito
próprio”. Após observarmos as inúmeras mudanças
que tivemos no decorrer dos anos, podemos
perceber o quanto a visão de criança e infância foi
modificada. Como fora mencionado anteriormente, a
infância na antiguidade era vista apenas como uma
passagem à vida adulta, como algo sem importância,
hoje, diferentemente, a criança é um ser possuidor de
vários direitos e conta também com inúmeras leis;
entre elas o direito de brincar, visto antigamente
como algo dispensável.
Percebe-se que o lúdico sempre esteve
presente em nossa sociedade, visto na maioria das
vezes como sendo algo agradável quando não
obrigatório. Kishimoto (1998) relata que a cultura
lúdica é produzida por movimentos internos e
externos, por meio dos quais a criança adquire e
constrói essa cultura brincando.
Assim para
Kishimoto (2000) isso se torna mais explícito quando
se refere à fala de Brougère (1990, p. 68) o qual nos
relata que a brincadeira surge como uma maneira de
sair do mundo real e se projetar em um universo
inexistente, um universo em que a criança se torne o
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que quiser, mostrando assim seus desejos.
Oliveira (2005) comenta que ao imitar o outro
as crianças experimentam diversas possibilidades de
ações onde estão inseridas, diferenciando elementos
originais trazidos para o presente, permitindo
recuperar o passado no presente, projetando-o para
o futuro, abrindo-se para o novo. Assim como nos
assegura os autores acima citados, percebe-se que
durante a brincadeira a criança projeta todo o seu
conhecimento adquirido e acumulado para o
momento lúdico, permitindo que este se torne um
momento
de
diversão,
conhecimento
e
possibilidades para novas aprendizagens.
Para Andrade e Marques (2003) as palavras
brincadeira e brinquedo possuem um campo
semântico direcionado ao universo da criança,
proporcionando que aflore memórias, imagens e
imaginações. A brincadeira para os autores citados
é vista como uma atividade espontânea, em que
reúnem memórias, relações interpessoais, trocas de
cultura, liberdade, projeção com o mundo existente,
descanso e contentamento ao indivíduo. Dentro da
perspectiva da brincadeira temos o termo jogo visto
por muitos educadores ou pela família, como sendo
apenas um momento de recreação, ou como algo
sem importância, no qual se deixa a criança na
mesma atividade por horas, apenas para passar o
tempo ou para não dar trabalho.
A partir de estudos realizados sobre o lúdico
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temos muitos autores que mostram seus
posicionamentos. Andrade e Marques (2003) são
uma dessas referências. Para eles o jogo aparece
muitas vezes com o sentido de brincadeira ou
brinquedo, e outras vezes ela explicita a presença de
regras ou utilização de algum material. Os autores
nos remetem a criação de novos jogos e coloca como
exemplo o tabuleiro cooperativo que para jogar, a
criança necessita de princípios de cooperação,
sendo que os jogadores necessitam atingir juntos um
único objetivo, ganham todos se colaborarem e
perdem juntos se não colaborarem. Este jogo pode
ser exemplificado hoje como o jogo de corrida de
bastão, em que todos devem atingir juntos um
mesmo objetivo.
Kishimoto (2000) comenta que para
Vygotsky (1984) o brincar, tem origem na situação
imaginária criada pela própria criança, por meio da
qual seus desejos podem ser todos realizados.
Dessa forma:
As crianças querem satisfazer certos
desejos que muitas vezes não podem
ser satisfeitos imediatamente. Por
exemplo: uma criança quer ocupar o
papel da mãe, porém, esse desejo não
pode ser realizado imediatamente [...]
(p.61).

Para o autor esse mundo é visto como a
brincadeira, pois a imaginação é tida como atividade
consciente que não está presente na criança muito
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pequena. A autora cita ainda Piaget que nos expõe
que o brincar representa uma fase de
desenvolvimento da inteligência marcada pelo
domínio de assimilação sobre a acomodação e tem
função de consolidar a experiência passada. Assim o
brincar não pode ser visto apenas no presente, pois
ao brincar a criança tenta resolver problemas do
passado e também se projeta para o futuro.
Kishimoto (2000) menciona em sua obra o
pensamento de Caillois (1958). Ela evidencia que
Caillois nos remete as características do jogo como
sendo “... a liberdade de ação do jogador, separação
do jogo em limites tanto de espaço quanto de tempo,
o caráter improdutivo de não criar nem bens nem
riqueza e suas regras... (p. 24).
Portanto, de acordo com Kishimoto (2000)
quando se joga não se pode criar coisa alguma, não
demonstrando um resultado final à criança,
mostrando que o importante é apenas o processo do
brincar e não aquisições de conhecimento ou
desenvolvimento de qualquer habilidade. Ainda
dentro da concepção do brincar da referida autora
encontramos o brinquedo, objeto de grande
importância para as crianças, que vem sendo
utilizado nas mais diversas formas.
É importante salientar que os brinquedos
acompanham as crianças desde os tempos antigos,
os quais de acordo com Benjamin (1984) não foram
inventados por fabricantes especializados, e sim por
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“oficinas de entalhadores de madeira” (p.64), sendo
vistos como produto secundário das indústrias
manufatureiras. Com o passar dos anos tem-se a
preocupação com o brinquedo educativo.
De acordo com Kishimoto (2000), o
brinquedo educativo vem dos tempos do
Renascimento, sendo entendido como um recurso
que ensina, desenvolve e educa a criança de forma
prazerosa. Segundo ela o brinquedo tem as
seguintes funções: [...] função lúdica: o brinquedo
propicia diversão, prazer e até desprazer, quando
escolhido voluntariamente; e função educativa: o
brinquedo ensina qualquer coisa que complete o
indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua
apreensão do mundo. (KISHIMOTO, 2000, p. 37).
A partir da fala de Kishimoto (2000)
subentende-se que o brinquedo não pode ser visto
apenas como um objeto com o qual a criança se
diverte e se distrai, e sim como uma forma de
conhecer a si própria, os indivíduos que a cercam e
o mundo que a rodeia. Para Kuhlmann (1998) o
brinquedo é visto como instrumento de socialização,
instrumento educacional, proporcionando às crianças
uma grande quantidade de noções intelectuais. A
partir dessas definições entendemos que com o
avanço da industrialização e, consequentemente,
com a diminuição do espaço, o ato de brincar acaba
mudando de foco. Percebemos com o breve contexto
histórico já apresentado no início do capítulo que
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tivemos várias transformações em nossa sociedade
que acarretaram diversos ajustes pela mesma, e o
brincar é um deles.
Antes a brincadeira acontecia em ambientes
abertos e espaçosos com muitas crianças, e
percebemos que com o tempo esse tipo de
brincadeira acaba se tornando mais escassa.
Antigamente as crianças brincavam de amarelinha,
bonecas feitas de madeira ou de outro objeto, pião
entre outros. Hoje muitas dessas brincadeiras foram
substituídas pelo vídeo game e o computador.
De acordo com Benjamin (1994.) a criança
do mundo de hoje se atrai cada vez mais pelo mundo
adulto e em consequência disso, não possui tempo
para vivenciar brincadeiras “utilizadas" pelos seus
pais, pois os mesmos não possuem tempo para
transmiti-las. Dessa forma, podemos perceber que
este ato deveria, portanto ser uma atividade
necessária e fundamental para a criança. Entretanto
acaba sendo cada vez menos favorecida.
De acordo com Oliveira (2005) várias
funções cognitivas estão interligadas com o brincar:
o afeto, a motricidade, a linguagem, a representação
entre outros. Entendemos que a brincadeira auxilia
no equilíbrio afetivo da criança, desenvolve
condições para uma transformação da consciência,
pois exige dos pequenos formas complexas de
relacionamento com o mundo.
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Dessa
forma
percebemos
que
diferentemente do que ocorria antigamente, a criança
hoje é vista como um sujeito de direitos e que carece
ter suas necessidades físicas, psicológicas,
cognitivas, emocionais e sociais supridas, ela é
considerada um ser competente, tem suas
necessidades, modos de agir e pensar que lhe são
próprios, é considerada como alguém que tem a sua
própria identidade.
Apesar da grande mudança ocorrida
referente à concepção que se tem de infância, uma
coisa perdurou; o brincar que durante muito tempo
vem acompanhando essas crianças ainda está
presente em nossa sociedade de uma maneira
diferente e com outros olhares.
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A NOVA FORMA DE EDUCAR: A PRESENÇA DAS
TECNOLOGIAS NA ESCOLA
Daniella Bueno de Andrade Macário

Se a aprendizagem, em sala de aula, for uma
experiência de sucesso, o aluno constrói uma
representação de si mesmo como alguém capaz. Se
ao contrário, for uma experiência de fracasso, o ato
de aprender tenderá a se transformar em ameaça. O
aluno ao se considerar fracassado, vai buscar os
culpados pelo seu conceito negativo e começa achar
que o professor é chato e que as lições não servem
para nada.
Nesse contexto, a qualidade de atuação da
escola não pode depender somente da vontade de
um ou outro professor. É preciso a participação
conjunta da escola, da família, do aluno e dos
profissionais ligados à educação, assim como, o
professor deve reorganizar suas ideias e reconhecer
que o aluno não é um sujeito que só faz receber
informações, suas capacidades vão além do
conhecimento que lhes é “depositado”. Para tanto, o
professor não mais será o “dono do saber” e passará
a ser um orientador, alguém que acompanha e
participa do processo de construção de novas
aprendizagens.
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A TECNOLOGIA EM SALA DE AULA.
Ainda que muitos professores não estejam
adaptados a essas inovações em sala de aula é de
suma importância que todos saibam de sua
contribuição para a educação.
É importante que os professores sejam
preparados para essa inovação. Muitos ainda
enfrentam grande dilema com essas tecnologias e
são resistentes a novos conhecimentos e novas
estratégias de ensino.
Já para os alunos é mais fácil, pois se trata de
uma ferramenta do cotidiano da grande maioria deles
e, além disso, está cada vez mais engajado dentro do
cotidiano escolar.
O professor necessita entender que as
tecnologias utilizadas atualmente nas salas de aula
são importantíssimas no processo de ensinoaprendizagem e só têm a contribuir para a
qualificação do processo e o resultado da
aprendizagem do aluno.
São diversos os questionamentos quanto a
presença do professor na sala de aula competindo as
novas ferramentas e a tecnologia envolta disso tudo.
Urgente se faz a condição do professor
compreender que essas tecnologias buscam unir os
personagens
envolvidos
no
processo
de
desenvolvimento,
os
indivíduos
que
estão
constantemente buscando uma melhoria no processo
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de ensino-aprendizagem, cada qual na sua função
dentro da escola.
Essa tecnologia deve ser entendida como
complemento a sua função, facilitar algumas ações e
promover outras novas, mas jamais substituí-lo; por
essa razão a importância do professor conhecer e
dominar essas novas tecnologias.
Em algumas instituições de ensino o professor
tem a seu dispor um computador e um projetor
multimídia, com esses recursos o professor pode
fazer mais dinâmica onde, com certeza, fará com que
os alunos sejam atraídos e tenham um desempenho
melhor, o nível de conhecimento desses alunos será
aumentado de forma gradativa e atraente.
Os desafios para realização de um trabalho
eficiente em relação ao uso das tecnologias da
informação e comunicação no espaço educacional
são grandes. Porém, a utilização adequada das
tecnologias representa uma oportunidade ímpar de
inserir a escola como uma instituição voltada para a
criação de ambientes colaborativos e de
aprendizagem.
Consequentemente, para o desenvolvimento
de habilidades que se tornam competências nos
alunos.
Em um mercado competitivo como o
Educacional, a escola que desenvolver uma proposta
eficiente e de resultados com o uso das tecnologias,
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certamente terá um referencial que fará a diferença
diante da sociedade.
O PROFESSOR NA ERA DA TECNOLOGIA.
Nestas últimas duas décadas há uma pergunta
que não quer calar, será que um dia os computadores
irão substituir os professores nas salas de aula? Esse
período é justamente o da chegada das tecnologias
nas escolas como complemento auxiliar aos
professores.
Para muitos professores esses recursos
tecnológicos têm sido um novo desafio, por vezes,
esses profissionais não estão acostumados com tanta
tecnologia, estudaram e iniciaram sua carreira com as
tecnologias mais antigas como a lousa , o giz e o
apagador. Posto isso, essas ferramentas são de total
domínio e controle por parte do professor há anos
preparado e inserido no mercado profissional,
dificultando o entrosamento com as novas
tecnologias de informação e comunicação para a sua
prática pedagógica atual.
Com esse novo desafio, alguns professores
mudaram a forma de atuação e “evoluíram junto com
a sociedade”. Outros pararam no tempo e continuam
com a metodologia utilizada desde a década de 80,
que pode e deve ser adaptada e modificada com o
uso dos atuais recursos tecnológicos, que trazem
uma grande vantagem para os alunos.
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Os computadores e os novos recursos
tecnológicos nunca poderão substituir o professor
como sendo a figura central do processo de ensino e
aprendizagem.
Hoje existe a internet que na verdade é um
repositor de informações e respostas prontas
claramente maiores do que qualquer profissional. No
entanto, ainda há falhas no sistema e as atualizações
nem sempre acompanham o desenvolvimento e
condições necessárias para o atendimento adequado
e compreensão.
Os professores que atuam da mesma maneira
de 20 anos atrás, certamente perdem a batalha para
os recursos tecnológicos e são considerados
arcaicos.
O novo profissional precisa estar ciente que
sua função hoje, não é apenas o de transmitir
informações, mas trabalhar para serem orientadores
e auxiliar o aluno no seu processo de construção e
aquisição do conhecimento.
Segundo um estudo interno da Firjan feito com
cerca de 6000 profissionais e os números obtidos com
essa pesquisa podemos destacar que 40% dos
entrevistados nunca cursaram uma matéria
relacionada a sua formação profissional. Já 36%
desses entrevistados nunca utilizaram em momento
algum um laboratório de informática em suas aulas.
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93% dos entrevistados gostariam de possuir uma
formação relacionada às tecnologias educacionais.

QUADRO 1 – alunos que cursaram laboratório de informática,
Fonte: Firjan,2001.Rj

Os dados dessa pesquisa instigam quanto à
participação da sociedade e o acompanhamento na
evolução das tecnologias ao mesmo tempo em que
essas se tornam itens comuns e de suma importância
no decorrer do dia nas mais diversas áreas de
atividades pessoais, profissionais e ou sociais.
NOVAS TECNOLOGIAS APROXIMAM ALUNOS E
PROFESSORES
As novas tecnologias hoje adotadas nas salas
de aula têm contribuído muito na aproximação entre
alunos e professores.
As antigas salas com o professor e o quadro
negro definitivamente estão ficando para trás. Nos
dias atuais, em algumas instituições de ensino o
professor tem a seu dispor um computador em sala
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de aula juntamente com um projetor multimídia por
onde ministra sua aula com recursos visuais e
dinâmicos mantendo atraindo a atenção do aluno
para sua proposta pedagógica.
Essa aproximação também está ligada à
capacidade do professor ter total controle sobre os
recursos utilizados e também com as possíveis
dinâmicas que poderão ser utilizadas para
desenvolver e capacitar os alunos.
Segundo os próprios alunos essas tecnologias
empregadas em sala, fazem com que exista uma
maior interação com o professor, pois se estimulam e
se interessam mais pela aula e buscam cada vez mais
se desenvolver.
Para alunos que vivem essas duas realidades
dizem que quando estão em sala de aula com
metodologia antiga se desgastam mais do que
quando estão em uma instituição de ensino onde já
existe a utilização de recursos tecnológica sendo a
aula mais dinâmica e aproveitável para os alunos.
Os professores confirmam as palavras ditas
pelos alunos dizendo que as aulas com esses
recursos tende se mostrado mais dinâmicas, e o nível
de aprendizado dos alunos é considerada boa pelos
docentes.
Esses profissionais além de ter recursos em
sala, também possuem suporte como, por exemplo,
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laboratórios de informática com o que existe de
melhor.
De acordo com os professores levar os alunos
para laboratórios de informática é um método de
aprendizagem, pois, nesse ambiente eles colocam
em prática aquilo que é ministrado em sala de aula.
Os alunos colocando na prática tudo o que
aprende em sala de aula na parte teórica, agregam
conhecimentos que se tornarão diferenciais na busca
de uma colocação no mercado de trabalho
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas tecnologias mudaram a visão da
educação com a implantação de novos recursos em
sala de aula e estas podem melhorar o ensino e assim
promover uma interação e facilitação na
aprendizagem dos alunos.
Aliado a essas tecnologias a inclusão digital
para dentro das escolas, é de suma importância para
os alunos saberem utilizar corretamente ferramentas
como a internet ou até mesmo como utilizar um
determinado software para edição de textos, cálculos
matemáticos, elaboração de sequência de imagens e
outros mais.
Também é importante destacar e promover
reflexões acerca da necessidade de os professores
estarem preparados e, na verdade não é isso que
ocorre, pois muitos professores não estão
acostumados com todos os recursos que estão sendo
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disponibilizados atualmente pelas instituições de
ensino e, infelizmente há aqueles que não fazem a
mínima questão em conhecer.
Assim sendo alguns professores procuraram
se adaptar às novas mudanças, mas outros ainda
trabalham com a mesma metodologia utilizada há
décadas passadas e se apresentam resistentes às
novas mudanças.
Segundo a pesquisa da Fundação Victor Civita
cita no escopo do trabalho dentre os professores que
trabalham em alguma instituição que possui
laboratório de informática 36% desses profissionais
jamais utilizaram esse laboratório para alguma aula.
É de suma importância a capacitação e
atualização dos profissionais da Educação. Por vezes
há o receio e o medo de que essas tecnologias
possam vir a substituir a figura humana do professor
em sala de aula. No entanto, por mais aquém que
essas estejam o ser humano é ferramenta única e
insubstituível quando se pensa nas relações pessoais
e bem como a construção e ensinamentos de valores
morais e sociais.
É de grande valia esses recursos tecnológicos
aplicados em sala de aula, pois com eles o aluno se
mantém mais atento às atividades, fazendo com que
o aprendizado e a produção do aluno sejam mais bem
aproveitados.

Daniella Bueno de Andrade Macário

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1468

Dessa forma professor e tecnologia precisam
se aliar para promover ações que resultem na
Inclusão Digital e Inclusão Social dos mais diversos
indivíduos e ampliar as possibilidades de construção
e consolidação das aprendizagens no dia a dia do
indivíduo, seja este professor e ou aluno.
Ainda há muito que se descobrir e refletir sobre
as tecnologias na sala de aula, porém não podem ser
anuladas, esquecidas ou repreendidas.
Como tudo na vida, deve-se haver um
equilíbrio, tanto o excesso quanto a falta podem ser
prejudiciais.
O professor deve ter claro que a evolução
tecnológica acontece de maneira constante, o que
requer um preparo e uma atualização constante.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E INCLUSÃO
Marcia Cristina Maldonado Carvalho

Conceito de Deficiência Intelectual
Antes de conceituarmos a Deficiência
Intelectual, vale esclarecer o significado dos
vocábulos, pois grande parte da bibliografia estudada
faz uso do termo deficiência mental.
De acordo com artigo publicado pelo Instituto
Indianápolis (2011), em relação ao vocábulo
deficiência, a trandução correta de disability (em
inglês) e discapacidad (em espanhol) para o
português é deficiência, pois esta palavra permanece
tanto nos campos da reabilitação quanto no da
educação, e remete a uma condição de impedimento
que pode ser traduzida como sendo uma limitação,
perda ou anomalidade em uma parte do corpo
humano ou numa função (fisiológica) do corpo, de
acordo com a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF, 2001).
Em relação aos vocábulos: mental e
intelectual, o artigo esclarece que ao longo da história
muitos foram usados para denominar as pessoas com
deficiência (retardado, débeis, imbecil...) mas que
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atualmente a tendência é utilizar o termo intelectual
por duas razões:
A primeira é pelo termo referir-se ao
funcionamento do intelecto especificamente e não ao
funcionamento da mente como um todo.
A segunda razão é por proporcionar uma
distinção entre deficiência mental (que pode ser
sintetizada como sendo uma limitação e doença
mental, caracterizada por transtornos mentais, sendo
objeto de estudo da área psiquiátrica, pois estes dois
termos que têm gerado confusão há vários séculos.
O termo Deficiência intelectual foi utilizado em
1995 quando a Organização das Nações Unidas
realizou em Nova York o simpósio chamado
INTELLECTUAL
DISABILITY:
PROGRAMS,
POLICIES, AND PLANNING FOR THE FUTURE
(Deficiência Intelectual: Programas, Políticas e
Planejamento para o Futuro) e foi legitimado, em
2004, com a aprovação do documento: Declaração de
Montreal sobre a Deficiência Intelectual.
Assim, de acordo com o Referencial Sobre
Avaliação da Aprendizagem na área da Deficiência
Intelectual (2008), podemos observar que o termo
Intelectual vem substituindo o termo mental por ser
mais adequado e mais esclarecedor, isso
proporciona, não só uma mudança conceitual mas de
concepção da deficiência.
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A Convenção de Guatemala, internalizada à
Constituição Brasileira pelo Decreto 33956/2001, no
seu artigo 1º define deficiência como: [...] “uma
restrição física, mental ou sensorial, de natureza
permanente ou transitória, que limita a capacidade de
exercer uma ou mais atividades essenciais da vida
diária, causada ou agravada pelo ambiente
econômico e social”. Essa definição ratifica a
deficiência como uma situação.
O quadro 1 a seguir demonstra, de acordo com
a Organização Mundial de Saúde, que o conceito de
deficiência pode ser delimitado em Deficiência,
Incapacidade e Handicap.
Deficiência

Diz respeito a uma anomalia de estrutura ou
uma anomalia de aparência do corpo humano
e do funcionamento de um órgão ou sistema,
independentemente de sua causa; tratando-se,
em princípio, de uma perturbação de tipo
orgânico.

Incapacidade

Reflete as consequências de uma deficiência
no âmbito funcional e da atividade do indivíduo,
representando, desse modo, uma perturbação
no plano pessoal.
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Refere-se às limitações experimentadas pelo
indivíduo em virtude da deficiência e da
incapacidade, refletindo-se, portanto, nas
relações do indivíduo como o meio, bem como
em sua adaptação ao mesmo.

Quadro 1 – Delimitação do conceito de deficiência (OMS).
Fonte: Adaptado de Anderson 1981 apud. Assumpção
Junior 1991 (pág. 15 e 16).

De acordo com Assumpção (1991, p. 78) o QI
(Quociente de Inteligência) é um dos parâmetros
utilizados para circunscrever o funcionamento
intelectual que segundo a AAMR tem teto de 70 para
retardo mental podendo ser estendido até 75 com
julgamento clínico. Comumente o conceito de QI é
indicado como o mais adequado ao diagnóstico de
DM/DI.
Assumpção apud Edgerton (1991), explica que
o conceito estatístico de QI estabelecido em 70 não é
arbitrário, argumentando ser esse o nível mínimo de
competência necessária para que um indivíduo possa
relacionar – se socialmente de modo adaptado ao
cotidiano, assim surge segundo o autor um modelo
“competência – incompetência” que estaria na faixa
entre 60 - 70. Porém, ainda segundo o autor, o QI não
pode continuar a ser confundido com processo de
cognição ou inteligência.
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O interesse pelo QI na área da educação
prende – se ao fato de que ele traduz um ritmo de
desenvolvimento da criança, que no caso de um QI
70 poderia ser interpretado como sendo um ritmo de
70% de desenvolvimento ao de uma criança normal,
ou seja, 30% mais lento que o esperado (Assumpção
e Sprovieri 1991).
Assim, a partir da observação do exposto,
podemos concluir que o conceito de DI, é
determinado pela análise de suas características e
que estas devem considerar não só o
desenvolvimento
cognitivo
avaliado
quantitativamente por meio de testes de inteligência
QI, mas também o das interações, o que demonstra
avanços conceituais, pois passa a considerar a
deficiência como sendo passível de mudança.
“Independente das características
inatas do indivíduo pode ser mais ou
menos acentuadas conforme os
apoios ou suportes recebidos em seu
ambiente. Em outras palavras neste
modelo a compreensão da deficiência
mental
tem
por
base
o
desenvolvimento da pessoa, as
relações que estabelece e os apoios
que recebe nas cinco dimensões
descritas e não mais apenas critérios
quantitativos pautados no coeficiente
de inteligência (Fontes et al, 2007,
p.84 in Referencial sobre Avaliação da
Aprendizagem na área de Deficiência
Intelectual 2008 p.18).”
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De acordo com o Documento Subsidiário À
Politica de Inclusão (BRASIL, 2005), a deficiência
mental é um quadro psicopatológico que diz respeito,
especificamente, às funções cognitivas considerando
alterações em outros aspectos estruturais e
instrumentais. Porém, o que caracteriza a deficiência
mental são as defazagens e alterações nas estruturas
mentais para o conhecimentos.O documento também
apresenta uma definição que serve como referência
em vários estudos, que é o da American Association
of Mental Retardation (AAMR), que define a
Deficiência Mental como sendo a incapacidade
caracterizada por limitações significativas tanto no
funcionamento intelectual quanto no comportamento
adaptativo expresso em habilidades conceituais,
sociais e práticas, que é observado antes dos dezoito
anos de idade e que de acordo com o Referencial
Sobre Avaliação da Aprendizagem na área da
Deficiência Intelectual (2008) considera cinco
dimensões de análise, descritas no quadro 2 a seguir:
Dimensão

Considerações

I
Habilidades A capacidade geral de planejar,
Intelectuais
raciocinar,
solucionar
problemas,
exercer
o
pensamento
abstrato,
compreender ideias complexas,
apresentar
rapidez
de
aprendizagem e aprendizagem
por meio de experiência;
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II - Comportamento Conjunto de habilidades com o
Adaptativo
seguinte siginificado:
*conceituais: relacionada aos
aspectos
acadêmicos,
cognitivos e de comunicação;
*sociais:
relacionadas
à
responsabilidade, auto-estima,
habilidades
inter-pessoais,
credulidade e ingenuidade,
observância de regras e leis;
*práticas:
exercício
da
autonomia, atividades de vida
diária, ocupacionais e de
segurança pessoal.
III - Participação, * participação do sujeito na vida
Interações, Papéis comunitária;
Sociais
* avaliação das interações
sociais e dos papéis vivenciados
pelas pessoas.
IV - Saúde

* Condições de saúde física e
mental;
* Fatores etiológicos e de saúde
mental.

Marcia Cristina Maldonado Carvalho

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

V
–
Contextos
relacionados
ao
ambiente
sóciocultural no qual a
pessoa
com
deficiência
intelectual vive e
como se dá o seu
funcionamento
nestes contextos.

1480

* O microssistema: ambiente
social imediato, familia e os que
lhe são próximos;
* O mesossistema: a vizinhança,
a
comunidade
e
as
organizações educacionais e de
apoio;
* O macrossistema: o contexto
cultural, a sociedade e
os
grupos populacionais.

Quadro 2 – As cinco dimensões de análise da DI (AAMR).
Fonte: Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na
área de Deficiência Intelectual (2008).

Aspectos históricos e legais da inclusão
Segundo estudos realizados por Mendes
(1995), o atendimento às pessoas com deficiência, na
Europa e em outras partes, pode ser dividido em
quatro estágios de desenvolvimento de atitudes,
sendo o primeiro na era pré-cristã onde a tendência
era de maus tratos e negligência para com os
deficientes. Na antiguidade por não estarem de
acordo com os padrões estéticos, muitos deficientes
eram abandonados ou eliminados.
O segundo estágio, influenciado pelo
cristianismo na idade média, apresentava uma visão
contraditória, os deficientes ora eram considerados
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criaturas divinas que não podiam ser desprezadas ou
abandonadas por possuírem alma ora eram
consideradas forças malignas que deveriam ser
eliminadas. Esta época foi marcada pelo sobrenatural
e por ações paradoxais entre a proteção e a
eliminação.
No século XVI, apesar do redimensionamento
da visão em relação à deficiência que passava de
uma abordagem moral para médica, os “diferentes”
continuavam abandonados, isolados e com pouca
atenção do governo e dos familiares, a prática era de
internar em asilos, em leprosários e hospitais.
Mendes (1995) cita ainda que, entre os séculos
XVIII e XIX foi possível observar o surgimento de
instituições para oferecer uma educação especial à
parte, e criada a modalidade de ensino denominada
educação especial, fruto de ações isoladas dos
profissionais da área médica, porém, este tipo de
educação
apresentava
características
assistencialistas com práticas clínicas.
De acordo com Mazzotta (2005), o movimento
da educação especial no Brasil iniciou-se no final do
Império e início da República, quando os ideais
liberais começaram a ser discutidos e consolidados,
assim, pode-se dizer que seu início ocorreu em 1854,
com a criação por D. Pedro II do Imperial Instituto dos
Meninos Cegos (atual IBC) e com a criação em 1857
do Imperial Instituto de Surdos Mudos (atual INES),
porém, os estudos mostram que não há preocupação
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com a aprendizagem. De acordo com alguns
estudiosos entre as décadas de 20 e 30, o movimento
da Escola Nova começou a concretizar-se no Brasil e
com ela seu ideal de reduzir as desigualdades sociais
incorporando em suas metodologias pedagógicas
ações baseadas nas concepções de profissionais que
trabalhavam com deficientes, são exemplos Decroly
e Montessori. Porém, a Escola Nova enfatizava o
estudo das características individuais e apesar de
defender a diminuição da desigualdade social, ao
propor um ensino especializado voltado para aqueles
alunos que não atendiam às expectativas da escola
regular, acabou contribuindo para a exclusão dos
deficientes da escola regulares (JANNUZZI, 1992,
apud MENDES 1995).
Estudos mostram que a década de 40 foi
marcada pela expansão do ensino primário e
secundário, porém a educação do deficiente mental
ainda não era considerada um problema a ser
resolvido. No final desta década, mais precisamente
no ano de 1948 é assinada a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que garante o direito de todas
as pessoas à educação (MENDES, 1995).
A década de 50 foi marcada por discussões
sobre objetivos e qualidade de serviços educacionais
em outros países, no Brasil observa-se um crescente
aumento das classes e escolas especiais nas escolas
públicas e escolas especiais comunitárias privadas e
sem fins lucrativos. Em 1954, é fundada a primeira
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE). E em 1957, o governo federal assume o
atendimento educacional aos indivíduos que
apresentavam deficiência, “Campanha para a
Educação do Surdo Brasileiro”, em 1958 com a
criação da “Campanha Nacional da Educação e
Reabilitação do Deficiente da Visão” (MAZZOTTA,
2005).
Ainda de acordo com o autor, os deficientes
mentais foram contemplados em 1960, com a criação
da “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação
de Deficientes Mentais” (CADEME), que tinha por
principal objetivo, a “educação, treinamento,
reabilitação e assistência educacional das crianças
retardadas e outros deficientes mentais de qualquer
idade ou sexo”.
Em termos de legislação, a Educação Especial
aparece pela primeira vez nesta década, quando foi
promulgada a primeira versão da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) lei nº 4.024, de
20 de dezembro de 1961, que em seu artigo 88
determinava que: “A educação de excepcionais,
deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema
geral de educação, a fim de integrá-los na
comunidade.” Garantindo assim o direito da criança
com deficiência à Educação, de preferência na escola
regular.
Segundo estudos de Mendes (1995), o
estabelecimento de leis e serviços administrativo que
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proporcionaram o desenvolvimento do ensino
especial no Brasil se deu por influência do
crescimento de serviços educação especial.
Na década de 70, é promulgada a lei nº 5692
que previa o tratamento especial para os alunos que
apresentam deficiências físicas ou mentais e os
superdotados.
De acordo com Miranda (2003), na década de
70 houve uma mudança de paradigma, impulsionada
por alguns estudiosos que baseados na ideia da
modificabilidade cognitiva, viam potencial de
aprendizagem nas pessoas com deficiência. Esta
nova visão não concebia mais um modelo de
segregação de alunos em instituições especializadas,
ela propunha uma educação integrada de inclusão no
sistema regular de ensino que desse condições de
vida o mais normal possível aos alunos com
necessidades especiais. Essa proposta de
normalização e integração norteou a definição das
políticas públicas da década de 80.
A década de 80 é marcada por muitas lutas
sociais e pela promoção de encontros e congressos,
que objetivavam mobilizar os países a reestruturação
de suas políticas, em favor da inserção dos
deficientes na esfera social.
Segundo Miranda (2003), o marco nesta
década para os deficientes, foi a proclamação do
“Ano Internacional das Pessoas Deficientes” em 1981
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que tinha por lema “Participação Plena e Igualdade”.
A partir destes encontros o Brasil passou a incorporar
em seus dispositivos legais garantias de atendimento
às pessoas com necessidades especiais. Assim, em
1988 a Constituição Federal em seus artigos 205
capítulo único, e 206, capítulo I determina:
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.
206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I- igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola
(BRASIL, 1988).

Ainda de acordo com estudos de Miranda, se
observarmos a história da Educação Especial até a
década de 90, perceberemos algumas conquistas em
relação aos indivíduos que apresentam deficiência
mental, essas conquistas, que vão de “uma quase
completa inexistência de atendimento de qualquer
tipo à proposição e efetivação de políticas de
integração social”. Em meados da década de 90 no
Brasil, o atendimento escolar aos deficientes começa
a ser discutido e passa a ser denominado inclusão
escolar.
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A história mostra que algumas ações
impulsionaram o processo de integração dos
deficientes, entre elas a publicação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que
determinava ser de obrigação dos pais ou
responsáveis a matrícula de seus filhos na rede
regular de ensino.
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional é novamente reformulada e em
seu Art. 58 dispõe que:
“Entende-se por educação especial,
para os efeitos desta lei, a modalidade
de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos portadores de
necessidades especiais”.
§ 1o Haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às
peculiaridades
da
clientela
de
educação especial.
§ 2o O atendimento educacional será
feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em
função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns de
ensino regular.
§ “3o 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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Já o Art. 59 oferece garantias de permanência
a estes educandos ao dispor que:
Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades
especiais:
I – currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas
necessidades;
II – terminalidade específica para
aqueles que não puderem atingir o
nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de
suas deficiências, e aceleração para
concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
III – professores com especialização
adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem
como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o
trabalho, visando a sua efetiva
integração na vida em sociedade,
inclusive condições adequadas para
os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos
oficiais afins, bem como para aqueles
que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artística, intelectual
ou psicomotora;
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V – acesso igualitário aos benefícios
dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do
ensino regular.

Outra ação que surgiu para colaborar com a
inclusão dos deficientes no Brasil foi a
regulamentação da lei nº 7853, de 24 de outubro de
1989, através do decreto nº3298 de 20/12/1999, dez
anos após sua apresentação, que dispõe:
[...] sobre o apoio às pessoas
portadoras
de
deficiência,
sua
integração
social,
sobre
a
Coordenadoria
Nacional
para
Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência – Corde, institui a tutela
jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a
atuação do Ministério Público, define
crimes, e dá outras providências.

Esta lei criminaliza o preconceito como
estabelece em seu primeiro artigo:
Artigo 1º - Ficam estabelecidas
normas gerais que asseguram o pleno
exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de
deficiências, e sua efetiva integração
social, nos termos desta Lei.
§ 1º - Na aplicação e interpretação
desta Lei, serão considerados os
valores básicos da igualdade de
tratamento e oportunidade, da justiça
social, do respeito à dignidade da
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pessoa humana, do bem-estar, e
outros, indicados na Constituição ou
justificados pelos princípios gerais de
direito.
§ 2º - As normas desta Lei visam
garantir às pessoas portadoras de
deficiência as ações governamentais
necessárias ao seu cumprimento e
das
demais
disposições
constitucionais e legais que lhes
concernem,
afastadas
as
discriminações e os preconceitos de
qualquer espécie, e entendida a
matéria como obrigação nacional a
cargo do Poder Público e da
sociedade.

A edição de Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica (2001) tem
como foco o resultado de pesquisa sobre o assunto
inclusão Portadores de Necessidades Especiais nos
currículos dos cursos de 1º e 2º graus; sua
necessidade, sua incidência no âmbito da Educação
e do Ensino, como o atendimento à clientela
constituída de portadores de deficiências detectáveis
nas mais diversas áreas educacionais, políticas e
sociais.
O decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009
promulga a Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de
março de 2007. Tendo como principal propósito
promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
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equitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e
promover o respeito pela sua dignidade inerente,
(Artigo 1).
Se observarmos atentamente a história,
perceberemos avanços tanto de concepções como
nos aspectos legais em relação aos deficientes
enfatizando-se aqui os intelectuais. As leis não são
garantia de inclusão para os deficientes Intelectuais,
obrigar a escola a receber o aluno em classe comum
não garante sua inclusão. Assim, muitas lutas ainda
se fazem necessárias para que realmente haja uma
mudança de concepção, saindo da teoria e indo
efetiva para dentro das escolas preparando-as para
trabalhar com estes alunos.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS CANTADOS NAS
SERIES INICIAIS
João Felício De Oliveira

Brinquedos cantados ou brincadeiras cantadas
são formas mais elementares de dança, nas quais
existem ritmo e movimento, a educação através da
música além de trabalhar para o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e motor das crianças, contribui
também para a formação da personalidade do ser
humano. É uma atividade completa de grande valor
educativo, onde a criança se envolve integralmente.
A dança e a musica no ensino fundamental forma uma
dupla indispensável para o desenvolvimento da
criança, representam a natural expressão de uma
infância feliz, e contribui para o desenvolvimento
rítmico, corporal, da lateralidade, respiração,
percepção visual e auditiva, ajuda também a
desenvolver a organização temporal e espacial.
As brincadeiras cantadas são apresentadas de
acordo com o desenvolvimento e a maturidade da
criança, brincando de roda exercita o raciocínio e a
memória, estimula o gosto pelo canto e desenvolve
naturalmente os músculos. As atividades devem ser
realizadas de forma lúdica, respeitando o nível de
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compreensão das crianças.
Os brinquedos cantados mais conhecidos
quando crianças são: Roda Cutia, Atirei o Pau no
Gato, Ciranda-Cirandinha, Marcha Soldado, O Sapa
Não Lava o Pé, Borboletinha, Escravos de Jô, Passa
Anel, Boi da Cara preta, etc. Nas datas
comemorativas temos: Noite Feliz, Coelhinho da
Páscoa, Mãezinha do Céu, enfim são inúmeras
cantigas ou canções que escutamos ao longo da
nossa infância, as musicas por vezes
sofrem
modificações ou cortes dependendo de cada região.
Na nossa cidade a maioria das escolas utilizam
brincadeiras cantadas, até mesmos aquelas que tem
como alunos crianças especiais com problemas
auditivos, ou até mesmo físico, o importante mesmo
é a participação de cada um na brincadeira.
A brincadeira cantada é o primeiro passo que
a criança dá para a socialização, o resto fica por conta
da espontaneidade e do relativo controle infantil, que
varia de acordo com grau de sociabilidade ou
capacidade de disciplina emocional. Não se espera
que todas as crianças reajam igualmente a um
determinado estimulo, não há preocupação da
demora em certos casos, para adquirir um bom
controle motor.
Por outro lado, algumas crianças são mais
ativas que outras, então participam mais, é um
método de ensino, tanto para entreter as crianças
quanto para avaliar sua sensibilidade e educá-las
João Felício De Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1496

musicalmente. A criança pode se expressar através
de brincadeiras, cantos, danças, e assim procurar a
forma e o ritmo para melhor transmitir o que pretende
comunicar, adquiri uma nova linguagem (alem da
verbal, corporal e plástica) que lhe permite transmitir
o que sente.
O papel do professor na aplicação dos jogos
Bassedas, Huguet e Solé (1999) ressaltam a
importância dos jogos para o desenvolvimento
integral da criança. Dessa forma, o professor deve
propor atividades que envolvam os jogos a fim de
despertar o interesse, a motivação e a participação
das crianças. Assim, o educador deve valorizar o jogo
como possibilidade de alcançar objetivos educativos
e proporcionar à criança a superação de obstáculos
inesperados ao longo do jogo.
Do ponto de vista das autoras, no jogo com a
finalidade educativa, o educador pode apresentá-lo
de maneira não planejada, com o objetivo das
crianças se divertirem e distraírem, em situações que
às vezes são necessárias, como para controlar um
grupo na falta do responsável ou de forma
improvisada para conter a agitação das crianças.
Nesse caso, prevalece o jogo livre com finalidade de
relaxamento, descontração, pois a criança
movimenta-se, correndo de um lado para o outro; por
exemplo: a brincadeira de pique-pega, que deve ser
observado por um adulto devido ao risco de ocorrer
acidentes com as crianças.
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Nesta mesma percepção, de acordo com
Bassedas, Huguet e Solé (1999), o professor ao
preparar uma atividade pedagógica envolvendo o
jogo, ele deve pensar no espaço e no tipo de jogo,
pois cada jogo requer um lugar apropriado, adequado
para estruturá-lo de forma didática, seja ele de
construção, simbólico e de regras. Visto que, cada
tipo de jogo requer um material a ser utilizado e que
determina
o
ambiente
propício
ao
seu
desenvolvimento. Por exemplo: blocos lógicos,
quebra-cabeça e outros podem ser realizados em um
cantinho da sala, no chão ou sobre a mesa. Essa
atividade faz com que a criança desenvolva o
equilíbrio,
movimentação,
desenvolvendo
a
coordenação motora e melhor raciocínio lógico.
Para as mesmas autoras, os jogos simbólicos
oportunizam a criança a reprodução de experiências
rotineiras que podem ser representadas através das
peças teatrais e apresentações musicais, a criança
demonstra suas vivências imaginárias, realiza de
forma prazerosa aquilo que ela acredita ser real.
Para que esses jogos sejam realizados de
forma satisfatória é importante à presença de um
mediador que trace metas e ajude a solucionar
problemas. Dessa forma, o professor, ao pensar no
objetivo a ser alcançado, ele deve utilizar de recursos
e situações, usando a criatividade para que a criança
internalize normas por ele propostos.
De acordo com Negrine (1994), é necessário
João Felício De Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1498

que o professor realize observações e investigações
sobre a vida da criança e perceba os conhecimentos
prévios adquiridos nas interações familiar e social,
utilizando as brincadeiras e jogos como meios da
criança se manifestar, pois “[...] aprendizagem é
entendida como processo, que deve ser lida de forma
a não fragmentar o conhecimento [...]”. (NEGRINE,
1994, p.16). Assim, o conhecimento não deve ser
visto de forma separada de um contexto para outro, e
sim ligado com sentido e significado.
O educador, ao preparar a atividade
envolvendo o jogo, deve buscar metodologias que
possam promover a interação e comunicação com a
criança. Dessa forma o professor não deve pensar
somente no espaço para realização do jogo por
prazer; precisa conhecer o jogo, estudá-lo para
depois saber como interagir com a criança e intervir
para alcançar o objetivo esperado. No final da
atividade, o educador deve preparar um momento
para ouvir as crianças na expressão de suas ideias,
opiniões e experiências culturais adquiridas, seja
individual ou coletivamente. De acordo com Negrine,
[...] as atividades lúdicas estão
recheadas de ações investigativas, de
exercício e de jogo. Portanto, quando
a criança chega à escola, trás consigo
toda uma pré-história, construída a
partir de suas vivencias, grande parte
delas através da atividade lúdica.
(NEGRINE,1994, p. 20) 20
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Este autor afirma que é necessário que o
professor sonde a vida da criança, e descubra que
tipo de saber ela constrói com o ambiente familiar, e
convívio social. O mesmo autor afirma que o
educador deve fazer uso do jogo como meio da
criança se manifestar nas atividades relacionadas à
sua vivência. Assim, as crianças precisam sempre de
um referencial, ou seja, um adulto no qual ela possa
se espelhar para estimular o seu crescimento e com
disponibilidade de ajudar de forma recíproca.
No jogo, a criança manifesta-se com
naturalidade, agindo livremente, demonstrando
prazer, que raramente pode ser observado em outras
atividades educativas. O professor deve introduzir o
jogo como recurso pedagógico para promover o
desenvolvimento global da criança. Para Santos
(2000), na educação infantil, o educador deve fazer
uso dos jogos e brincadeiras na prática pedagógica
como recurso de promoção da aprendizagem, pois
essas atividades propiciam a estimulação do
pensamento da criança.
Segundo Kishimoto (2003), a aprendizagem
envolve a afetividade e a cognição, pois o educador
deve estabelecer relações de afeto, confiança, de
forma que a criança adquira a autonomia e possa
interagir. Portanto, ela se realiza, com sua
curiosidade, constrói, inventa e amplia o seu
conhecimento. O mediador ao acompanhar a criança
na construção do conhecimento deve valorizar a
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espontaneidade, ouvir suas dúvidas, relatos
pessoais, desafiando-a como sujeito capaz de se
adaptar à infância.
A mesma autora ressalta que o jogo não deve
ser utilizado apenas como brincadeira ou forma de
extravasar energia, pois ele propicia à criança o
desenvolvimento dos aspectos físico, cognitivo e
social, uma vez que:
As crianças ficam mais motivadas a
usar a inteligência, pois querem jogar
bem; sendo assim, esforçam-se para
superar obstáculos, tanto cognitivos
quanto emocionais. Estando mais
motivadas durante o jogo, ficam
também mais ativas mentalmente.
(KISHIMOTO,2003, p.96).

A criança motivada interessa-se pelo jogo e
supera as dificuldades relacionadas à cognição e à
emoção. O jogo, por ser livre de pressão, proporciona
a aprendizagem, estimula a moral, o interesse,
fazendo com que a criança descubra e reflita sua
ação. Assim, com a experiência da criança, ela se
descobre, assimila e integra com o mundo que a
rodeia
De acordo com Referencial Curricular Nacional
da Educação Infantil (RCNEI, 1998), o professor deve
preparar brincadeiras com situações diferenciadas
para que as crianças tenham capacidade de escolher
papéis, objetos, companheiros para brincar, e que
elas possam expressar seus sentimentos, emoções,
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entendimento e a própria regra no ato do brincar. “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.” (RCNEI, 1998, p. 29).
O professor deve intervir nas ações da criança
para que ela possa relacionar, adquirir conceitos,
aprender as diferentes linguagens, nas quais ela se
expressa e comunica através dos sentimentos e
ideias, experimentar, refletir, questionar e construir
objetos e brinquedos, pois a criança deve ser
valorizada na sua individualidade de acordo com a
faixa etária, e ainda seus hábitos, costumes,
aceitando suas diferenças de conhecimento
adquiridos no convívio familiar e social.
O educador deve preparar o ambiente
prazeroso e acolhedor, sem discriminar as várias
experiências de aprendizagem. O educador, para
começar o trabalho lúdico, deve definir as
necessidades e interesse do grupo, pensar no tempo
que vai durar o jogo, no espaço físico onde será
desenvolvida a atividade, seja na sala de aula, pátio
ou quadra; os materiais a serem utilizados.
Do ponto de vista de Friedmann, a função do
professor como mediador a respeito do jogo é de
estipular regras e não impô-las, assim a criança tem
a capacidade de criá-las, e decidir a melhor forma de
usá-las, e dar oportunidade às crianças na
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elaboração das leis.
[...], elas têm possibilidade de
questionar valores morais. Os jogos
em grupo dão inúmeras chances para
se elaborarem regras, observar seus
efeitos, modificando-os e comparando
para
ver
o
que
acontece.
(FRIEDMANN, 1996, p. 74).

Para Friedmann (1996, p. 75), o educador deve
considerar o jogo cultural espontâneo e o dirigido
como objetivos a serem alcançados ludicamente.
Assim, no jogo espontâneo, o educador deve
“respeitar a interpretação dada pelo grupo de crianças
à regra do jogo espontâneo, é fundamental para
conhecer sua realidade lúdica.” O educador durante o
jogo espontâneo deve estabelecer uma relação de
afetividade com as crianças para conhecer a
realidade delas na brincadeira, pois ele não deve
fazer intervenção durante o jogo a não ser no caso de
desentendimento, pois através das atitudes e
participação do professor, analisa as diferentes
personalidades, facilitando o relacionamento.
O jogo pode significar para algumas pessoas
como algo sem importância, sem sentido pedagógico,
principalmente para àqueles que desconhecem a sua
relevância para a aprendizagem dos alunos que
apresentam algum tipo de dificuldade. Esse
pensamento também pode ser influenciado pela
cultura do nosso povo que acredita que o jogo só teria
a finalidade da brincadeira, haja vista a discriminação
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que a educação infantil sofre, quando da prática muito
comum à utilização de jogos educativos para o
desenvolvimento e aprendizagem desses alunos.
Essa idéia pode ser confirmada com a colocação de
Kishimoto, (2001 p.16) ao afirmar que “toda
denominação pressupõe um quadro sociocultural
transmitido pela linguagem e aplicado ao real”.
Sendo assim, o mais interessante é que o jogo
utilizado como instrumento pedagógico fará sentido
para o aluno, de acordo com as intenções e objetivos
a serem alcançados, pelo educador e os critérios que
irá decidi acerca dos resultados obtidos com as
atividades lúdicas. Será justamente, o olhar atento do
mediador da aprendizagem em relação aos seus
objetivos que será visível os resultados obtidos com
as intervenções pedagógicas, que facilitará o avanço
cognitivo dos alunos, permitindo gradativamente a
diminuição das dificuldades apresentada por eles,
seja ela qual for.
Quanto ao jogo dirigido, o educador “[...] deve
ser claro e breve na hora de explicar as regras do jogo
proposto”. (FRIEDMANN, 1996, p.75). Dessa forma
ao expor as regras do jogo, o professor deve ser
objetivo, pois sua função é orientá-las, visto que ele
deve apresentar situações desafiadoras, dificultando
o jogo com intenção de promover novas
aprendizagens.
O educador, ao utilizar o jogo com fins
educativos, deve desenvolver atividades que sejam
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interessantes e que a criança sinta motivada em
participar. Dessa forma, ele deve valorizar a
criatividade, demonstrar interesse por elas e
encorajá-las diante da prática do jogo. Porém,
respeitando os interesses e as necessidades dessa
criança, e não a forçando a participar da atividade,
assim, ele não prejudica seu aspecto emocional,
deixando-a livre para expor sua opinião.
Segundo Dohme (2003), ao fazer uso das
atividades lúdicas como recurso de aprendizagem do
ensino, nota-se que o lúdico, propicia o
desenvolvimento de várias habilidades e ações no
processo educativo, pois através do jogo, a criança
desenvolve a afetividade e a inteligência, aprende a
aceitar regras, viver situações de iniciativa,
criatividade e cooperação. Assim, através dessas
habilidades, ela forma sua personalidade, e se
desenvolve pessoalmente e sente estimulada com a
descoberta nas situações que aparecem e vai
adquirindo autoconfiança.
De acordo com Moyles (2006), as crianças que
decidem brincar de faz de conta, apenas usam a
imaginação para experimentar ideias e deixa de
expressar o seu ponto de vista pessoal, pois ao
brincar de casinha, e perceber a presença do
professor no recinto, ela convida-o a participar da
brincadeira, atribuindo-lhe um papel. Ao interagir com
a criança, ele pode conduzir e ampliar o desfecho da
história. Dessa forma, a criança percebe a atitude do
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professor e se sente influenciada a imitar tais atitudes
do adulto. Na opinião de Moyles, essas atitudes são:
Essenciais no processo de influenciar
a qualidade e a variedade do brincar
imaginativo são as decisões louvadas
pelos educadores, não só sobre os
momentos em que é apropriado
intervir mais diretamente no brincar
infantil, mas concreta de materiais e a
modelagem de seu uso por parte dos
iguais e dos adultos. (MOYLES, 2006,
p.60)

A mesma autora relata que a melhor forma do
educador contribuir com a aprendizagem no jogo
sociodramático, é se envolver, participar e intervier na
fantasia; dessa maneira, beneficiando a qualidade
das brincadeiras e adequando-as às necessidades da
criança.
A referida autora afirma que “[...] as
intervenções seletivas por parte dos adultos podem
tornar mais precisas à zona dos desenvolvimentos
proximal e a correspondente aprendizagem”
(MOYLES, 2006, p.116). O adulto, ao intervir, deve
pensar como a criança vai desenvolver a
aprendizagem.
Para o educador fazer a intervenção tem que
levar em consideração a estrutura do brincar
sociodramático, pois ao trabalhar histórias de faz-deconta, ele coordena as ideias infantis e intervém de
forma a facilitar o desempenho do personagem
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representado pela criança na peça e o desfecho da
história, explorando as diversas áreas de
aprendizagem. Para melhor compreensão do que
seja este brincar sociodramático, Moyles aponta que
“[...], as crianças demonstram uma crescente
consciência do seu entorno social, assumindo papeis
sociais conscientemente, ao fazê-lo, vivenciam
ativamente relacionamentos humanos por meio da
representação simbólica”. (MOYLES, 2006, p. 109).
A criança, ao brincar de faz-de-conta,
representa de forma consciente diferentes papéis
vivenciados no seu meio social. Ao escrever a
história, ele pode criar problemas e deixar que as
crianças resolvam. Portanto, o educador participa
ativamente na atividade, permite a intervenção,
motivando-as a não desistir, assim, alterar a história
com a intenção de aproximar o grupo. Por exemplo, o
professor chega paras crianças e diz: “Nós vamos
inventar uma história” ou “Nós vamos inventar uma
peça.” Dessa forma, as crianças têm uma noção clara
da atividade e uma ideia formada de quando está
envolvida ou não na fantasia. Por exemplo, a história
“Os três porquinhos”: era uma vez, três porquinhos
que moravam com sua mãe. Certo dia eles
resolveram fugir e construir sua própria casa, um
construiu sua de palha, o outro construiu sua casa de
madeira e o outro que não era preguiçoso construiu
sua casa de tijolos. O lobo mal descobriu e queria
comer os porquinhos, então começou a perseguir os
porquinhos, disse que ia derrubar suas casas se eles
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não abrissem a porta.
O adulto deve orientar e valorizar as ideias, as
palavras que fazem parte do pensamento; visto que
ele participa da brincadeira com a intenção de
estimular a aprendizagem infantil, criando barreiras
no desenvolvimento da história. Ao participar com as
crianças no brincar, elas sentem-se motivadas e
incentivadas a refletir sobre o que fazem e o real valor
da dramatização.
Do ponto de vista da Smole (2000), o educador
ao propor brincadeiras com intenção pedagógica,
deve possibilitar à criança o planejamento e o uso de
estratégias para solucionar problemas nas diversas
situações criadas por ele. A autora ressalta que na
Educação Infantil, há diversas formas de brincadeiras
a apresentar para as crianças, uma vez que elas se
diferenciam no material e nos recursos que envolvem
a ação do brincar.
Smole (2000) propõe que o educador se
disponibilize a aceitar as brincadeiras conhecidas ou
inventadas por ele ou pelas crianças. Assim, para o
seu trabalho, é importante estabelecer uma boa
relação na comunicação; pois, ele deve pensar numa
forma de registrar a conversa e os acontecimentos
sobre a atividade realizada. Uma vez que esses
podem ser realizados de forma oral, desenhos ou
produção textual. As brincadeiras auxiliam no
desenvolvimento da oralidade, na escrita e ainda
permitem a criança relacionar o conhecimento prévio
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com os novos aprendidos através da brincadeira.
Para Smole,
Enquanto brincam, muitas vezes as
crianças têm consciência do que estão
aprendendo, do que foi exigido delas
para realizar os desafios envolvidos na
atividade. Por isso, pedir que alguma
forma de registro seja feita após a
brincadeira faz com que os alunos
reflitam sobre suas ações e permite ao
professor
perceber
se
eles
observaram, aprenderam e se
apropriaram dos aspectos mais
relevantes que foram estabelecidos
como metas ao se planejar a
brincadeira escolhida. (SMOLE, 2000,
p.17).

O educador deve posicionar os alunos em
círculo e dar oportunidades às crianças expressarem
suas ideias, opiniões, experiências pessoais e dos
colegas, pois, nessa hora, o educador pode avaliar o
desempenho do seu vocabulário e a linguagem
infantil. Assim, da avaliação oral, o educador deve
pedir para que as crianças registrem, de alguma
forma, sua ação durante a brincadeira seja em forma
de texto ou desenho; isto é através desses registros,
ele vai conversar sobre suas percepções na
brincadeira e conferir os objetivos por ele proposto.
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O INGRESSO DA CRIANÇA NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Daniela Donizeti Vilas Boas

OS LIMITES DAS CRIANÇAS

Pais e educadores vivem uma grande dúvida para
entenderem como impedir as crianças de realizarem todas
as vontades. Para conseguirmos cegar a algum resultado
é preciso refletir!
É necessário dizer que limites e regras devem ser
respeitados e elas existem porque não existimos sem o
outro, não estamos sozinhos no mundo o que, portanto,
nos impossibilita de agir em busca apenas da satisfação do
nosso próprio prazer, de nossas vontades e desejos. A
criança nasce num contexto social: a família. E para se
viver bem, os limites são imprescindíveis (Içami Tiba,
1995).
A maioria das crianças, ainda no século passado,
foram educados pelos seus pais e pela escola num
contexto em que as crianças pouco falavam e obedeciam

Daniela Donizeti Vilas Boas

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1514

aos adultos que eram detentores do saber e de todas as
regras da moralidade. Caso desobedecessem a uma
ordem eram punidos com castigos e algumas vezes, com
agressão física.
Os pais querem ver seus filhos contentes e muitas
vezes dizer não é um sofrimento. É fundamental ter clareza
que dizer não, na verdade, é um ato de amor. Educar com
amor não é fazer todas as vontades dos filhos, mas
prepará-lo para viver em sociedade. Se os pais não
disserem não, a sociedade dirá, e os filhos diante desta
negativa talvez se surpreendam e não saibam como lidar
com as contrariedades e frustrações que ocorrem. Desta
forma, não trabalhar limites é muito mais prova de
descompromisso em relação à educação dos filhos do que
prova de amor.
De acordo com Tania Zagury (1998), parece haver
um receio dos educadores e dos professores em trabalhar
os limites. Isto talvez ocorra pelo fato dos adultos não
desejarem agir de forma autoritária sem antes levar em
consideração o ponto de vista da criança.
Os educadores com influência da escola nova e a
preocupação em compreender as formas que o indivíduo
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aprende, bem como a valorização da infância, passaram a
respeitar os alunos naquilo que eles dizem, pensam e
fazem

o

que

trouxe

um

ganho

significativo

no

desenvolvimento de pessoas mais críticas, reflexivas e
criativas. Porém é fundamental estarmos atentos para que
a criança não se torne a autoritária na relação professoraluno.
Uma estratégia observada na relação pais e filhos e
professores e alunos para trabalhar os limites é que muitas
vezes os adultos demonstram e dizem que estão tristes
frente ao não cumprimento das regras. Por um lado, isto é
bom, afinal mostra para a criança que não cumprir regras
pode causar dor ao outro. Porém, o apelo sentimental
perante a não observância das regras pode se transformar
em chantagem emocional que ocasiona culpa à criança e
consequências ruins para o equilíbrio afetivo.
Quando pais e professores dizem não a uma criança
este deve ser firme ou então será traduzido pela criança
como um sim disfarçado, um convite para a criança
continuar a agir de forma errada. Porém o adulto só terá
firmeza em negar algo se tiver certeza do porque está
agindo assim.
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Se a criança pequena, em contato com o adulto,
acredita que todas suas vontades podem ser satisfeitas,
ela não conseguirá viver em grupo, ajudar e ser ajudada.
Será levada a acreditar que todos, sem restrição, são
responsáveis por realizar seus desejos. Se todas as
crianças forem educadas assim nossa sociedade se
transformará numa concorrência de egoísmos.
Princípios éticos são fundamentais para reger a vida
na esfera coletiva. Os princípios estão ligados muito mais
às ações do que aos sentimentos. É impossível que todos
se amem da mesma forma, ou na mesma intensidade e isto
também se refere à amizade. Sentimos afeição diferente
em relação a diversas pessoas. Afinal, somos seres
humanos.
Mas nós adultos temos mais facilidade em vestir
máscaras para encobrir os sentimentos que afloram. O
limite aos sentimentos é uma escolha que as crianças
ainda não administram bem, afinal elas são sinceras na
maioria das vezes. Mas devemos mascarar os sentimentos
para viver bem com o outro? Na verdade, esconder os
sentimentos ruins como a inveja ou o ciúme produz boas
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relações sociais, porém trabalhar os sentimentos e colocar
limites neles é bom para o equilíbrio emocional.
Atualmente, por exemplo, os meios de comunicação
valorizam que tudo seja mostrado e dito sobre a vida
pessoal de artistas e também não famosos num verdadeiro
ato

de

exibicionismo.

Muitas

crianças

sentem-se

encorajadas a fazer o mesmo.
O limite entre o que é público e privado é importante
para preservar a vida pessoal de cada um. Antigamente as
pessoas vestiam máscaras sociais, tinham condutas de
acordo com o que a sociedade esperava, eram esculpidos
comportamentos e personalidades para a aceitação
pessoal. Hoje, através da mídia as pessoas fazem questão
de que suas vidas pessoais sejam expostas. As biografias
que antes apresentavam riqueza do contexto social e
histórico no qual a pessoa tinha vivido, hoje traduzem na
mais absoluta dissecação da vida privada sobre a
intimidade da infância, da adolescência, os amores,
casamentos, sentimentos etc.
Proteger a intimidade significa voltar-se para si, não
é um ato de egoísmo, mas sim uma necessidade inerente
ao ser humano para conhecer a si próprio, para se proteger
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e para respeitar-se. Neste sentido, o segredo da educação
infantil constitui-se essencial para o seu desenvolvimento
psicológico saudável.
Por que seria tão necessário a criança proteger a
sua intimidade? A visão da intimidade se constrói à medida
que a criança tem a consciência de si e a partir disso é
percebida por outras pessoas. Isto implica em algumas
observações: se a criança sabe que é notada ela passa a
ter a opção de mostrar habilidades ou características que
não devem ser forçadas pelo adulto a todo o momento e, o
mais importante, sendo notada ela passa a ter o sentimento
de vergonha.
A intimidade preserva o valor do próprio eu.
Portanto, revelar a intimidade, expor a privacidade significa
estar sempre submetido ao julgamento alheio o que pode
comprometer a confiança em si próprio, o valor pessoal e
a autoestima.
Logo, os limites são imprescindíveis para o viver
bem consigo mesmo e com os outros na esfera social.
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SUPERANDO LIMITES

A educação é o maior e o mais difícil problema que
pode ser atribuído ao homem, pois o juízo depende da
educação e a educação do juízo, ou seja a capacidade do
homem de julgar, comparar, criticar, ser sensato, se
desenvolver através da educação. E, a educação, só se
transforma, se aprimora para o próprio aperfeiçoamento do
homem através do juízo.
A educação é fundamental para o homem à medida
que o ser humano é o único ser que é educado (condição
humana, sem isto não existiríamos de geração em
geração) e que precisa ser educado para desenvolver a
sua humanidade e a criticidade. Ser homem é ser crítico, é
ter certeza acerca dos conflitos que enfrenta ou que vai
enfrentar no decorrer da vida. O homem é aquilo que a
educação faz dele.
O ser humano não nasce pronto, ele se constitui, se
humaniza, se aperfeiçoa.
O homem tem necessidade de cuidados e de
formação (disciplina e instrução) e ele não pode tornar-se
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um verdadeiro homem senão pela educação. A educação
deve desenvolver no homem as suas disposições naturais,
capacidades e qualidades.
A disciplina doma a selvageria do homem, e deve
ser aplicada à criança desde pequena para que não
prejudique a formação do caráter. A criança deve ter
noções de limite e não é interessante que ela seja
superprotegida, pois mais tarde terá de enfrentar sozinha
os obstáculos que surgirão no decorrer de sua vida.
O homem culto é aquele que possui a habilidade de
acumular conhecimentos. Mas o principal é que o homem
tenha valores morais, que conduza a sua vida pensando no
bem de todos.
O

desejável

para

a

espécie

humana

é

o

desenvolvimento das disposições do homem para o bem,
enfim o aperfeiçoamento humano – tornando-se melhor do
que se é, superando-se são questões que devem se
constituir como objetivo da educação, como uma meta
necessária que deve ser alcançada: “o melhor pelo melhor
em função do melhor”, ou seja, a melhor educação (em
relação à disciplina, moral e melhor produção intelectual da
humanidade) pelos melhores educadores, que estão mais
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aptos em propiciar que o homem alcance o seu destino,
para que aqueles seres sensíveis que terão suas
disposições naturais e virtudes desenvolvidas.
Nós educadores não devemos idealizar que sempre
seremos capazes de suscitar o interesse de todos os
alunos. Afinal o interesse é algo subjetivo. Algumas
crianças gostam mais de matemática, outras de ciências e
outras estudam só porque querem agradar aos pais ou
quando o conteúdo tem relação com o seu cotidiano. Deste
último exemplo devemos observar que, na maioria das
vezes, o prazer é futuro diante de um esforço empreendido
no presente, o que vai contra aquilo que estamos
acostumadas a ser em nossa sociedade de consumo:
prazer imediato de comer, comprar etc.
Segundo De La Taille (1998) práticas que levam em
consideração apenas às hipóteses dos alunos reforçam o
egocentrismo, impossibilitam a compreensão profunda de
conhecimentos científicos e conceitos e levam o indivíduo
a acreditar que é o centro do mundo, o que na nossa
opinião impede o sentimento de pertencer ao coletivo,
considerar-se na posição do outro ou apenas ouvir um
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ponto de vista alheio fundamental para relações de
respeito.
Considerando ainda a ideia de De La Taille (1998)
sobre a necessidade de transpor limites, é importante
chamar a atenção para a superação de limites no âmbito
individual. A maioria das pessoas, ainda que tenha
chegado na maturidade, na fase adulta, pode superar-se
em muitos aspectos, afinal sempre nos aperfeiçoamos. Ser
humilde permite ao ser humano reconhecer que não é
perfeito e isto está relacionado à autoestima, ao valor que
fazemos de nós mesmos, algo construído desde a infância.
Desta forma, se uma criança só recebe elogios, pois tudo
que realiza é perfeito, ela poderá sofrer problemas mais
tarde. Algumas consequências ocorrerão: a sociedade
funciona como espelho confirmando ou não certas
hipóteses que temos a nosso respeito. Diante disso o
indivíduo que se julga perfeito será frustrado e sua
autoestima de “cristal” partirá. Além disso, sendo perfeito
não terá nada a aperfeiçoar em relação às suas
capacidades, habilidades entre outras.
La Taille (1998) acredita que a educação tradicional
tem o objetivo de levar a criança a vencer desafios e
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obstáculos, mas considera que a educação significativa
deve levar em consideração o respeito da criança que é
capaz de refletir tendo nos adultos seus pares para auxílio
nas reflexões sobre a moral. Por isso acredita que os
limites vãos além da proibição, o limite deve ser transposto.
Por isso após muitas análises feitas acredito sim que
o limite deve ser imposto a criança de uma forma natural e
que a criança pode e deve entender o motivo do limite e
sempre que isso se torne frustrante para a criança,
devemos tentar mostrar o porquê do limite e se isso não for
entendido por ela, deixar que a mesma extravase da
maneira mais adequada que seus pais permitirem.

A CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA NA VIDA DA
CRIANÇA
A Pedagogia elabora uma representação básica da
infância a partir das noções pedagógicas de natureza e de
cultura que assumem um caráter temporal. Como a
infância precede a idade adulta, o fator tempo é introduzido
no conceito de infância. Por um lado, o desenvolvimento
fisiológico da criança provoca uma certa confusão entre
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natureza humana e natureza no sentido biológico, ao
mesmo tempo o aspecto temporal confunde a infância
como origem individual do homem, com a origem da
humanidade: a infância corresponde ao estágio originário
da humanidade como a mesma expressa os traços
essenciais da natureza humana.
O tempo foi inventado para dar ritmo ao cotidiano,
assim deve ser organizado de tal forma que favoreça e
facilite o desenvolvimento das metas propostas dentro da
jornada diária.
De acordo com o RCNEI (1998, p.54) propõe que o
tempo seja dividido em três modalidades:
•
Atividades
permanentes:
são
atividades
que
respondem
às
necessidades básicas de cuidado,
aprendizagem e de prazer para as
crianças, ou seja, atividades que
ocorrem
com
frequência,
como,
brincadeira; roda de histórias e de
conversas; oficinas de artes; higiene;
alimentação; etc.
•
Sequência de atividades: são
atividades planejadas e orientadas que
oferecem desafio em diferentes níveis,
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com o objetivo claro de promover uma
aprendizagem específica e definida.
•
Projetos de trabalho: são conjuntos
de atividades que partem de eixos de
trabalho, sem uma duração determinada,
que visam a exploração total do
conteúdo,
geralmente
com
uma
produção final clara, objetiva e palpável.

Percebe-se que uma das grandes preocupações
nas escolas de educação infantil está relacionada ao
tempo, pois os professores precisam elaborar atividades
significativas de acordo com a faixa etária de cada criança,
preocupando-se com o tempo de desenvolvimento dessas
atividades.
A Pedagogia deve ter significado para que o
professor consiga planejar suas aulas de acordo com cada
faixa etária e que suas ideias façam sentido para as
crianças.
O professor que entende a educação como prática
social, transformadora e democrática trabalha com seus
alunos na direção da ampliação do conhecimento,
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vinculando conteúdos de ensino à realidade, escolhendo
procedimentos que assegurem a aprendizagem efetiva.
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.
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.
O professor tem que levantar hipóteses, dando dicas
para que o aluno consiga concluir o seu pensamento
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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.

A INFÂNCIA, SEU PROCESSO HISTÓRICO E O
INGRESSO DA CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL
I

A infância é considerada a fase das descobertas,
onde tudo se aprende com facilidade. Uma fase rica que se
bem

trabalhada

possibilitará

uma

infinidade

de

aprendizados significativos para a construção de um
sujeito íntegro e preparado para agir em sociedade.

A imagem de infância é reconstituída
pelo adulto, por meio de um duplo
processo: de um lado, ela está associada
a todo um contexto de valores e
aspirações da sociedade, e, de outro,
depende de percepções próprias do
adulto, que incorporam memorias de seu
tempo de criança. Assim, se a imagem
de infância reflete o contexto atual, ela é
carregada, também, de uma visão
idealizada do passado do adulto, que
contempla sua própria infância. A
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infância expressa no brinquedo contém o
mundo real, com seus valores, modo de
pensar e agir e o imaginário do criador do
objeto. (KISHIMOTO, 1995, p.50).

Tendo em mente que cada ser humano tem ritmos e
maneiras diferentes de desenvolvimento para andar, falar,
brincar, comer, ler e escrever. Pode-se concluir que a
educação deve ser voltada para tais perspectivas,
considerando as múltiplas dimensões e entendendo o
desenvolvimento como um processo contínuo.
A concepção de criança que temos hoje, como um
ser humano, sujeito social e histórico que faz parte de uma
organização familiar, dentro de uma determinada cultura,
com direitos e deveres; é muito recente e veio sendo
construída ao longo da história de forma heterogênea. Para
Rousseau (1712-1778), apud Elias (2000, p. 30): “A criança
não é um adulto em miniatura, tem sua própria história, é
um ser concreto e real, que desde cedo já constrói suas
experiências próprias”.
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foi desempenhando

diferentes papéis nas sociedades e seu desenvolvimento
tornou-se foco de pesquisas.
A palavra criança era entendida como falta de idade,
maturidade ou de adequada integração social. Portanto
essa definição está longe de ser apenas o fator da idade,
pois

está

associada

a

determinados

papéis

e

desempenhos específicos e esses papéis dependem
estreitamente da classe social que a criança pertence.
Sua participação no processo produtivo, o tempo de
escolarização, o processo de socialização no interior da
família e da comunidade, as atividades cotidianas se
diferenciam dependendo da posição da criança e de sua
família na estrutura socioeconômica. Se essa inserção
social é diferente, fica impróprio ou inadequado supor a
existência de uma população infantil homogênea, ao invés
de se perceber diferentes populações infantis com
processos desiguais de socialização.
No Brasil, “é considerado criança, todo e qualquer
indivíduo que tenha entre zero e doze anos” (Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, 1990).

Daniela Donizeti Vilas Boas

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1530

A ideia de infância não existiu sempre e da mesma
forma. Ela aparece com a sociedade capitalista, urbanoindustrial, na medida em que muda a inserção e o papel
social desempenhado pela criança na comunidade. Este
conceito de infância é determinado pela modificação das
formas de organização da sociedade.
Esta forma de organização instituiu diferentes
classes sociais no interior das quais o papel da criança é
diferente. A ideia de uma infância universal foi se
desenvolvendo a partir das classes dominantes baseada
no seu modelo padrão de criança, a partir dos critérios de
idade e de dependência do adulto, característicos de um
tipo específico de papel social por ela assumido.
Atualmente, no Brasil, “é considerado criança, todo
e qualquer indivíduo que tenha entre zero e doze anos”
(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 1990).
A escola é um marco na vida da criança. São muitas
as crianças que frequentam uma instituição de ensino
desde muito cedo. Mesmo assim o ingresso no ensino
fundamental é considerado um momento crucial no
desenvolvimento das crianças em termos de aquisição de
conhecimento, valores e comportamentos. Alteram-se os
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espaços físicos, os tempos, as relações de convivência
com os seus pares, com os adultos e a rotina, salientando
a diminuição do tempo de brincar.

Em síntese, podemos dizer que o
professor é um profissional do humano
que: ajuda o desenvolvimento pessoal /
intersubjetivo do aluno; um facilitador do
acesso do aluno ao conhecimento
(informador informado); um ser de
cultura que domina de forma profunda
sua área de especialidade (cientifica e
pedagógico / educacional) e seus
aportes para compreender o mundo; um
analista crítico da sociedade, portanto,
que nela intervém com sua atividade
profissional; um membro de uma
comunidade de profissionais, portanto
científica (que produz conhecimento
sobre sua área) e social. (LIBÂNEO,
PIMENTA, 2002, p.44)

A preocupação com a transição entre a educação
infantil para o ensino fundamental torna-se mais latente
tendo em vista a entrada das crianças de seis anos,
possibilitada pela lei nº. 11.274 de 06 de fevereiro de 2006.
A ampliação do ensino fundamental já fora
sinalizados tanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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(LDL) no. 9394/96 quanto na Lei no. 10.172 de nove de
janeiro de 2001 que institui o Plano Nacional de Educação
(PE). O PE assume em sua meta número 2 (dois) para o
ensino fundamental: “Ampliar para nove anos a duração do
ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de
idade, à medida que for sendo universalizado o
atendimento na faixa de 7 a 14 anos” (BRASIL, 2001, p. 64)
Tendo como premissa a ampliação do ensino
fundamental para nove anos, foi instituída primeiramente a
lei no. 11.114/2005 que permitia a matrícula de crianças
com seis anos no ensino fundamental, mas não discutia a
obrigatoriedade dos nove anos nesse nível de ensino.
Posteriormente a Lei No. 11.274 altera a redação dos
artigos 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
no. 9394/96 determinando, portanto, obrigatoriedade do
ensino fundamental de nove (nove) anos, devendo ser
matriculado no primeiro ano do Ensino Fundamental
crianças com seis (6) anos de idade.
Para regulamentar a nova legislação, o Conselho
Nacional de Educação (SEM) organizou um conjunto de
pareceres

e

resoluções,

contando

ainda

com

as

orientações para a ampliação do ensino fundamental
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organizadas pelo Ministério da Educação, assim como três
relatórios que visam responder questões mais frequentes
sobre a nova legislação.
Diante

desse

cenário,

emergem

inquietações

referentes às especificidades que a fase da infância
representa. Batista (2006) afirma que é temerária a entrada
de crianças de seis anos no ensino fundamental sem as
adequadas condições didático-pedagógicas, o que pode
ocasionar graves prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Há que se pensar nas singularidades das ações
infantis, salientando o direito ao lúdico, a brincadeira e a
fruição. Essas dimensões devem (e já deveriam ser)
respeitadas tanto na educação infantil quanto no ensino
fundamental. Sendo urgente que se saiba lidar com as
crianças, não simplesmente com a unidade alunos.
Para atender as crianças de seis anos no ensino
fundamental, há que se alterarem as concepções de tempo
e espaço da escola, concebendo outras possibilidades
além da sala de aula e outras práticas pedagógicas que
não sejam restritas somente ao giz e a lousa. Tendo como
objetivo integrar aspectos físicos, biológicos, cognitivos e
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sociais do educando, enfatizando a importância do lúdico,
do brincar no desenvolvimento integral da criança.
O Ensino Fundamental sofreu diversas alterações
no seu percurso histórico e foi configurado/reforçado a
partir da Constituição Federal de 1988 em oito anos
obrigatórios e gratuitos de estudos em instituições
públicas. Como ressaltamos anteriormente, em virtude de
intensos debates baseados no princípio do direito universal
à educação para a todos, é aprovada em 20 de dezembro
de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.394/96 pelo então presidente Fernando Henrique
Cardoso seguindo as determinações da Constituição
Cidadã.
De acordo com Saviani (2008), a lei mencionada
teve como princípio regulamentar os direitos e conquistas
já assegurados na Carta de 1988. Tal legislação, dentro do
contexto neoliberal de reformas dos anos de 1990,
amparada pela Constituição Federal Brasileira de 1988,
ofereceu suporte para a efetivação da Lei do Plano
Nacional de Educação como política de Estado em 2001,
embasando demais planos do Governo específicos para a
área educativa, tanto em âmbito Nacional, como do Distrito
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Federal, Estadual e Municipal, como por exemplo: as
Diretrizes Curriculares Nacionais de Ensino (DCNE); os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).
Assim como aconteceu com a primeira LDB nº
4.024/61, um longo período se passou entre a nova
constituição e promulgação da Lei nº 9.394, em 20 de
dezembro de 1996, visto que tal legislação é resultado de
um longo embate, que durou cerca de oito anos, em meio
a propostas e discussões de forças contraditórias e
distintas.
Em relação a essas mudanças, Pereira & Teixeira
(2003) afirmam que:
Nas leis de educação anteriores, a
prevalência da prática habitual de limitála ao domínio da habilidade de ler,
escrever e contar tornou restritiva a sua
oferta, cingindo-a, na primeira LDB, ao
antigo
ensino
primário,
e,
posteriormente, na lei nº 5.692/71,
estendendo
aos
oito
anos
de
escolarização do primeiro grau. A atual
lei, entretanto, com base em outros
parâmetros, define uma concepção
unificada de educação básica que
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abrange a formação do indivíduo desde
zero ano de idade até o final do ensino
médio, em três etapas consecutivas:
educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio. (PEREIRA & TEIXEIRA
2003, p. 90)

Dentre os vários avanços expressos na lei, é
importante destacar o reforço do tempo de permanência
mínima na educação obrigatória e a questão da ampliação
consecutivamente da gratuidade da escola pública para o
Ensino Fundamental (art. 32).
Diante desse cenário e de pesquisas do Instituto
Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) no ano 2000
indicavam que a entrada de crianças com 6 anos de idade
na 1ª série do Ensino Fundamental nas escolas da rede
pública de ensino já era uma realidade e; pela abertura do
art. 87, § 3º inciso I, das Disposições Transitórias que
afirmava: “Cada município e, supletivamente, o Estado e a
União, deverá: I – matricular todos os educandos a partir
dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos seis
anos, no Ensino Fundamental”, iniciou-se as discussões
em torno da efetivação dessa ampliação no plano
legislativo.
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Por força das exigências legais e sociais, o
parágrafo 1º do artigo 87 das “disposições Transitórias”
(Título IX), determinou à União que encaminhasse no
prazo de um ano a partir da publicação da LDBEN, o Plano
Nacional de Educação ao Congresso Nacional.
De acordo com Saviani, o presente artigo atribuía à
União em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, o referido plano contemplando.

[...] todos aqueles aspectos relativos à
organização da educação nacional de
modo a articular, nos termos do artigo
214 da Constituição Federal, o ensino
em seus diversos níveis e integrar ações
do Poder Público visando conduzir à:
“Erradicação
do
analfabetismo;
universalização do atendimento escolar;
melhoria da qualidade do ensino;
formação para o trabalho; promoção
humanística, científica e tecnológica no
país”. (BRASIL, 1998, apud, SAVIANI,
2008, p. 17)

Assim, como resultado de uma trajetória histórica,
iniciada em 1932, pela manifestação explícita redigida pelo
“Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, a ideia de
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plano no âmbito educacional foi efetivada através da
aprovação pelo Congresso Nacional, por intermédio da Lei
10.172, de 9 de janeiro de 2001. Tal plano teve a duração
de dez anos e deveria ser avaliado periodicamente pelo
Poder Legislativo e acompanhado pela sociedade civil
organizada (Líbano, 2008).
Saviani (2008) aponta que esta foi a principal
medida de política educacional decorrente da LDB. Para o
autor,
Sua importância deriva de seu caráter
global, abrangente de todos os aspectos
concernentes à organização nacional, e
de seu caráter operacional, já que
implica a definição de ações, traduzidas
em metas a serem atingidas em prazos
determinados dentro do limite global de
tempo abrangido pelo Plano que a
própria LDB definiu para um período de
dez anos. (SAVIANI, 2008, p. 04)

Nessas circunstâncias, a meta 2 do Ensino
Fundamental

prevista

na

determinação

da

Lei

nº

10.172/01, de implantar progressivamente o Ensino
Fundamental de nove anos, pela inclusão das crianças de
seis anos de idade, abarca duas dimensões: “oferecer
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maiores oportunidades de aprendizagem [...] e assegurar
que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as
crianças prossigam nos estudos, alcançando maior nível
de escolaridade” (LDB, 2004, p. 14). O PNE estabelece,
ainda, na apresentação dos objetivos e metas para o
Ensino Fundamental: “Ampliar para nove anos a duração
do Ensino Fundamental obrigatório com início aos seis
anos de idade, à medida que for sendo universalizado o
atendimento na faixa de 7 a 14 anos” (PNE, 2001, p. 83).
Diante dos inúmeros questionamentos referentes a
tal ampliação, no segundo semestre letivo de 2004 o MEC
distribuiu o documento de Orientações Gerais para o
Ensino Fundamental de Nove Anos, com o objetivo de
informar as ações desenvolvidas no Programa de
Ampliação do Ensino Fundamental para Nove Anos até
julho de 2004. A redação introdutória revela que foram
realizados sete encontros regionais para discutir a
ampliação do Ensino Fundamental e estes subsidiaram a
elaboração do documento “Ensino Fundamental de Nove
Anos – Orientações Gerais”, que segundo a Secretaria de
Educação Básica do MEC serviria de referência nacional
para as questões pedagógicas, administrativas e de
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avaliação para a inclusão da criança de seis anos no
Ensino Fundamental. (SAVIANI, 2008)
A partir das análises desse documento podemos
destacar alguns pontos relevantes, dentre eles a ampliação
do tempo de escolaridade obrigatória como movimento
mundial, inclusive em países da América Latina que coloca
“os jovens brasileiros em situação delicada, uma vez que,
para continuar seus estudos nesses países, é colocada a
ele a contingência de compensar a defasagem constatada”
(BRASIL, 2004, p. 14).
Para Cruvinel (2009) “esta cobrança em mais um
ano de escolaridade obrigatória nesse momento não
implica em defasagem e sim numa antecipação da idade
para o ingresso no Ensino Fundamental”.
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ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE
APRENDIZAGEM: MUSEU DA MATEMÁTICA

Cecy Leite Alves Carreta

RESUMO

Este artigo apresenta a possibilidade de se trabalhar com
o componente curricular Matemática em um espaço de
aprendizagem não formal, além disso, ressalta a presença
dos conhecimentos promovidos neste espaço com o
currículo do estado de São Paulo. O espaço explorado foi
o museu da Matemática, sendo um espaço não formal de
aprendizagem institucionalizado, sendo considerado um
ambiente muito propício à promoção do conhecimento
científico. Foram explorados os conhecimentos presentes
no currículo do Estado de São Paulo previstos para os anos
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Palavras-chave: Educação Matemática; Espaços não
formais de aprendizagem; Currículo do Estado de São
Paulo.
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ABSTRACT

This article presents the possibility of working with the
curriculum component Mathematics in a non-formal
learning space, in addition, it highlights the presence of the
knowledge promoted in this space with the curriculum of the
state of São Paulo. The space explored was the Museum
of Mathematics, being a non-formal space for
institutionalized learning, being considered an environment
very conducive to the promotion of scientific knowledge.
The knowledge present in the curriculum of the State of São
Paulo planned for the final years of elementary and high
school was explored.

Keywords: Mathematical Education; Non-formal learning
spaces; Curriculum of the State of São Paulo.
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1. INTRODUÇÃO

Os espaços não formais de aprendizagem apresentam
diversas contribuições

para se alcançar a educação

científica, visto que os alunos assumem uma postura
autônoma e investigativa nesse ambientes.Esses espaços
não são passeios ou recreação, como muitos acreditam,
mas são locais para se construir um

conhecimento

científico com base na experiência vivenciada na visitação.
O

museu

da

Matemática

experimentos matemáticos e

Prandiano

é

cheio

de

foi criado pelo professor

Ricieri, que sempre acreditou na importância entre teoria e
prática para um ensino significativo. O museu conta com a
demonstração de diversos teoremas matemáticos, além
disso,

existem

diversos

experimentos

interativos,

despertando o interesse dos alunos.
Os experimentos do museu podem contribuir para as aulas
das disciplinas de Matemática e Física, além disso, eles
demonstram conteúdos presentes no Currículo do Estado
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de São Paulo desde os anos finais do Ensino Fundamental
até o último ano do Ensino Médio.

2. ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE APRENDIZAGEM

Os espaços não formais de aprendizagem são
considerados como um pré-requisito para se chegar à
educação científica. Diversos docentes e estudantes
encaram visitas a espaços não formais de aprendizagem
como somente um passeio ou uma recreação, deixando
de lado a construção de um conhecimento científico com a
visita. Os Espaços não formais de aprendizagem é
considerado todo espaço que pode ocorrer uma prática
educativa.
Podemos
aprendizagem

classificar
como

institucionalizados.

Os

dispõem de planejamento,

os

espaços

institucionalizados
espaços

formais

de

e

não

institucionalizados

estrutura física e monitores

qualificados para a visita e pratica educativa. Os espaços
não

institucionalizados não dispõem de uma estrutura
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preparada para a prática educativa, porém se a visitação
for bem planejada, se pode tornar um espaço educativo de
diversas

possibilidades

para

a

construção

do

conhecimento científico.
As

visitas

aos

espaços

não

formais

de

aprendizagem precisam ser planejadas com muita atenção
e detalhadamente, é importante o docente conhecer o local
antes da visita e adicionar suas características ao seu
planejamento.
A aprendizagem em espaços não formais pode ser
uma grande aliada para a consolidação e aplicação do
conhecimento obtido na sala de aula, tambeḿ pode ser
um recurso para construir a aprendizagem pela pesquisa.
Os espaços não institucionalizados podem ser
também um grande aliado aos docentes, uma vez que
diversas escolas (principalmente públicas) possuem muita
burocracia ou barreiras para a saída dos alunos,
impossibilitados

de

conhecer

museus,

parques,

exposições. Então, o professor pode estudar o entorno da
escola, se a visita for bem planejada , o professor
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conseguirá propor uma atividade significativa com o
engajamento dos estudantes.

3. MUSEU DA MATEMÁTICA

O museu da Matemática Prandiano é cheio de
experimentos matemáticos e foi criado pelo professor
Ricieri, que sempre acreditou na importância entre teoria
e prática para um ensino significativo. Os experimentos
vieram do curso Prandiano criado por ele com o intuito
de aproximar a teoria da prática e esses experimentos
deram origem ao Museu. De acordo com Paiva, Paula e
Calado (2017) a Matemática lúdica é uma proposta que
torna o ensino deste componente curricular

mais

prazeroso e dinâmico.
O

museu

apresenta

diversos

teoremas

matemáticos de forma interativa, a qual a pessoas podem
visualizar e compreender como os teoremas funcionam,
além disso, a interação faz com que aguce a curiosidade
dos

estudantes.

As

teorias

que

Teorema

de

experimentadas

são:

translação

bolinhas,

de

podem
Pitágoras

Polinômios

e

ser
com

Arrasto
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Aerodinâmico, Paradoxo da Multiplicação Geométrica na
máquina de triângulos deslizantes, Movimento dos patos
e a tangente,

Materializando Questões do Vestibular

(Fuvest), Máquina de Somar Oriental, Máquina de Somar
e Logaritmos, Máquina de Somar do Etruscos, Máquina
de Multiplicar Egípcia, Máquina de Multiplicar de Napier,
Máquina de Multiplicar com

varetas, Máquina de

Multiplicar com Bolinhas, Máquina de Multiplicar com
barras deslizantes, Máquina de Calcular Áreas de
Triângulos com bolinhas, Máquina a Vapor e o Teorema
de Tales, Gerando a função senoidal, Gerador de
Números Binários e o Computador Analógico, Gerador
de Constantes Fundamentais, Gerador

da Função

Exponencial, Gerando a Função Senoidal, Formação
Mecânica do Triângulo de Pascal, Experimento Giratório
Estatística, Experimento do Seno e Cosseno de Arcos
Duplos, Experimento Algébrico, Experimento Algébrico
gerador

de números - 1,3,7..., Equação dos Pesos,

Círculo Trigonométrico de Kepler, Cálculo do Volume do
Cone com peças em alumínio aeronáutico (precisão),
Cálculo do Volume da Pirâmide com Miçangas, Cálculo
da Circunferência, Cálculo da

Circunferência com

Roldanas, Aplicação do Trapézio e da Parábola em
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Torpedos - base circular, Aplicação do Hexágono
(Adivinhando números), Aplicação da Teoria

dos

Conjuntos na Mesa de Venn, A Geometria da Regra dos
Sinais, A Função

Exponencial, A Bruxaria das Sete

Pontas, Máquina Trigonométrica (tangente, cotangente,
secante, cosecante), Aplicação do MDC na Logística de
Transporte, entre outros experimentos.
Corroboro com Grando (2000) ao afirmar que os
recursos lúdicos contribuem para facilitar o ensino do
conteúdo matemático, aproximando-o do cotidiano do
aluno. Entretanto, o museu da Matemática contribui para
que os alunos possam “visualizar” os teoremas dentro do
contexto intramatemático, visto que, a maioria dos
experimentos não possui contextos extramatemáticos,
mas o dinamismo contribui

para a construção do

conhecimento, o aluno compreende o conteúdo, sem
necessariamente, precisar aplicá-lo em situações de seu
cotidiano.
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4. MUSEU DA MATEMÁTICA E O CURRÍCULO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Esse tópico do texto foi direcionado para fazer uma
relação entre os

experimentos, supracitados, e o

currículo do Estado de São Paulo, a fim de relacionar os
experimentos, presentes no museu, com conteúdos e
habilidades presentes no currículo.
Quadro 1: Relação entre os experimentos do Museu
da Matemática e os conteúdos e habilidade do
Currículo de Matemática do Estado de São Paulo.
Experimento

Disci
plina

Ano

Conteú
do

Habilidades

Teorema de
Pitágoras
com
translação de
bolinhas

Mate
mática

8º

Geomet
ria

Compreender
o
significado do teorema
de Pitágoras, utilizandoo
na solução de
problemas
em
diferentes contextos.

Polinômios e
Arrasto
Aerodinâmic
o

Mate
mática

8º

Númer
os
e
Relaç
ões

Realizar operações
simples com
monômios e
polinômios.
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Paradoxo da
Multiplicação
Geométrica
na máquina
de triângulos
deslizantes

Mate
1º
mática (EM)

Geo
metri
ae
Relaç
ões

Saber usar de modo
sistemático relações
métricas fundamentais
entre os elementos de
triângulos retângulos,
em diferentes
contextos.

Movimento
dos patos e
a tangente

Mate
mática

9º
e
2º
(EM)

Geo
metri
a e
Relaç
ões

Compreender
o
significado das razões
trigonométricas
fundamentais
(seno,
cosseno e tangente) e
saber utilizá-las para
resolver problemas em
diferentes contextos
Conhecer as principais
características
das
funções
trigonométricas básicas
(especialmente o seno,
o cosseno
e a
tangente),
sabendo
construir seus gráficos
e
aplicá-las
em
diversos contextos

Materializand
o
Questões do
Vestibular
(Fuvest)

Mat
emá
tica
e
Físic
a

EM

Númer
os
e
Relaç
ões

Estudo de Funções.
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Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Mate
1º
mática (EM)

Relaç
ões

Saber
resolver
equações
e
inequações
simples,
usando propriedades
de
potências
e
logaritmos.

Máquina de
Somar do
Etruscos

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Multiplicar
Egípcia

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Multiplicar de
Napier

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,

6º
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multiplicação,
potenciação).

divisão,

Máquina de
Multiplicar
com varetas

Mate
mática

6º

Númer
os

Máquina de

Mate
mática

6º

Númer Saber realizar operações
os
com

Multiplicar
com
Bolinhas

Máquina de
Multiplicar
com barras
deslizantes

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).
Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).
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Máquina de
Calcular
Áreas
de
Triângulos
com bolinhas

Mate
mática

6º

Geo
metri
a e
Relaç
ões

Compreender a noção
de área e perímetro de
uma figura, sabendo
calculá-los por meio de
recursos de contagem
e de decomposição de
figuras.

Máquina a
Vapor e o
Teorema de
Tales

Mate
mática

8º

Geomet
ria

Reconhecer e aplicar o
teorema de Tale como
uma
forma
de
ocorrência da ideia de
proporcionalidade, na
solução de problemas
em
diferentes
contextos.

Gerando a
função
senoidal

Mate
2º
mática (EM)

Relaç
ões

Conhecer as principais
características
das
funções
trigonométricas básicas
(especialmente o seno,
o cosseno
e a
tangente),
sabendo
construir seus gráficos
e
aplicá-las
em
diversos contextos.

Gerador da
Função
Exponencial

Mate
1º
mática (EM)

Relaç
ões

Conhecer a função
exponencial e
suas
propriedades relativas
ao
crescimento ou
decrescimento.
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2º
(EM)

Númer
os

Conhecer
e
saber
utilizar as propriedades
simples do binômio de
Newton e do triângulo
de Pascal.

Experimento
Giratório
Estatística

Mate
3º
mática (EM)

Númer
os
e
Relaç
ões

Saber
analisar
e
interpretar
índices
estatísticos
de
diferentes tipos.

Experimento
do Seno e
Cosseno de
Arcos
Duplos

Mate
3º
mática (EM)

Relaç
ões

Saber usar de modo
sistemático as funções
para
caracterizar
relações
de
interdependência,
reconhecendo
as
funções de 1o
- e de 2º - graus, seno,
cosseno,
tangente,
exponencial
e
logarítmica, com suas
propriedades
características.

Experimento
Algébrico

Mate
mática

Númer
os

Compreender o uso de
letras para representar
valores
desconhecidos,
em
particular, no uso de
fórmulas.

7º
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Experimento
Algébrico
gerador de
números 1,3,7...

Mate
mática

7º

Númer
os

Compreender o uso de
letras para representar
valores
desconhecidos,
em
particular, no uso de
fórmulas.

Cálculo do
Volume

Mate
mática

2º

Geomet
ria

Saber identificar
propriedades

do Cone com
peças
em
alumínio
aeronáutico
(precisão)

Cálculo do
Volume
da
Pirâmide
com
Miçangas

(EM)

Mate
2º
Geomet
mática (EM)
ria

características, calcular
relações métricas
fundamentais
(comprimentos, áreas e
volumes)
de sólidos
como a pirâmide e o
cone, utilizando-as em
diferentes contextos.
Saber
identificar
propriedades
características, calcular
relações
métricas
fundamentais
(comprimentos, áreas e
volumes)
de sólidos
como a pirâmide e o
cone, utilizando-as em
diferentes contextos.
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Cálculo da
Circunferênci
a

Mate
mática

9º

Geo
metri
a e
Númer
os

Compreender
o
significado do p como
uma razão e sua
utilização no cálculo do
perímetro e da área da
circunferência.

Cálculo
da
Circunferênci
a
com
Roldanas

Mate
mática

9º

Geo
metri
a e
Númer
os

Compreender
o
significado do p como
uma razão e sua
utilização no cálculo do
perímetro e da área da
circunferência.

Aplicação do
Trapézio e da
Parábola em
Torpedos base circular

Mate
1º
mática (EM)

Númer
os

Saber utilizar em
diferentes contextos as
funções de 1º
- e de 2º - graus,
explorando
especialmente
problemas de máximos
e mínimos.

A Geometria
da Regra
dos Sinais

Mate
mática

Númer
os

Compreender
o
significado
dos
números negativos em
situações
concretas,
bem
como
das
operações
com
negativos.

A Função
Exponencial

Mate
1º
mática (EM)

Relaç
ões

Conhecer a função
exponencial e
suas
propriedades relativas
ao
crescimento ou
decrescimento.

7º
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Máquina
Trigonométric
a
(tangente,
cotangente,
secante,
cosecante)

Mate
3º
mática (EM)

Relaç
ões

Saber usar de modo
sistemático as funções
para
caracterizar
relações
de
interdependência,
reconhecendo
as
funções de 1o
- e de 2º - graus, seno,
cosseno,
tangente,
exponencial
e
logarítmica, com suas
propriedades
características.

Aplicação do
MDC
na
Logística de
Transporte

Mate
mática

Númer
os

Conhecer
as
características
e
propriedades
dos
números
naturais:
significado
dos
números
primos, de
múltiplos e de divisores

6º

Fonte: Própria.

Com base no currículo da cidade, o museu da
Matemática pode contribuir para as aulas da disciplina
desde os anos finais do Ensino Fundamental até o final
do Ensino Médio, além disso, o museu também contribui
para as aulas de Física.Esse tópico do texto foi
direcionado

para

fazer

uma

relação

entre

os

experimentos, supracitados, e o currículo do Estado de
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relacionar os experimentos,

presentes no museu, com conteúdos e habilidades
presentes no currículo.

Quadro 1: Relação entre os experimentos do Museu
da Matemática e os conteúdos e habilidade do
Currículo de Matemática do Estado de São Paulo.
Experimento

Disci
plina

Ano

Conteú
do

Habilidades

Teorema de
Pitágoras
com
translação de
bolinhas

Mate
mática

8º

Geomet
ria

Compreender
o
significado do teorema
de Pitágoras, utilizandoo
na solução de
problemas
em
diferentes contextos.

Polinômios e
Arrasto
Aerodinâmic
o

Mate
mática

8º

Númer
os
e
Relaç
ões

Realizar operações
simples com
monômios e
polinômios.

Paradoxo da
Multiplicação
Geométrica
na máquina
de triângulos
deslizantes

Mate
1º
mática (EM)

Geo
metri
ae
Relaç
ões

Saber usar de modo
sistemático relações
métricas fundamentais
entre os elementos de
triângulos retângulos,
em diferentes
contextos.
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Movimento
dos patos e
a tangente

Mate
mática

9º
e
2º
(EM)

Geo
metri
a e
Relaç
ões

Compreender
o
significado das razões
trigonométricas
fundamentais
(seno,
cosseno e tangente) e
saber utilizá-las para
resolver problemas em
diferentes contextos
Conhecer as principais
características
das
funções
trigonométricas básicas
(especialmente o seno,
o cosseno
e a
tangente),
sabendo
construir seus gráficos
e
aplicá-las
em
diversos contextos

Materializand
o
Questões do
Vestibular
(Fuvest)

Mat
emá
tica
e
Físic
a

EM

Númer
os
e
Relaç
ões

Estudo de Funções.

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Somar
Oriental

Mate
mática
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Máquina de
Somar e
Logaritmos

Mate
1º
mática (EM)

Relaç
ões

Saber
resolver
equações
e
inequações
simples,
usando propriedades
de
potências
e
logaritmos.

Máquina de
Somar do
Etruscos

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Multiplicar
Egípcia

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Multiplicar de
Napier

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Multiplicar
com varetas

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
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multiplicação,
potenciação).

Máquina de

Mate
mática

6º

divisão,

Númer Saber realizar operações
os
com

Multiplicar
com
Bolinhas

números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Multiplicar
com barras
deslizantes

Mate
mática

6º

Númer
os

Saber
realizar
operações
com
números naturais de
modo
significativo
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação).

Máquina de
Calcular
Áreas
de
Triângulos
com bolinhas

Mate
mática

6º

Geo
metri
a e
Relaç
ões

Compreender a noção
de área e perímetro de
uma figura, sabendo
calculá-los por meio de
recursos de contagem
e de decomposição de
figuras.
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Vapor e o
Teorema de
Tales

Mate
mática

Gerando a
função
senoidal

Gerador da
Função
Exponencial

Formação
Mecânica do
Triângulo de
Pascal

Experimento
Giratório
Estatística
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Geomet
ria

Reconhecer e aplicar o
teorema de Tale como
uma
forma
de
ocorrência da ideia de
proporcionalidade, na
solução de problemas
em
diferentes
contextos.

Mate
2º
mática (EM)

Relaç
ões

Conhecer as principais
características
das
funções
trigonométricas básicas
(especialmente o seno,
o cosseno
e a
tangente),
sabendo
construir seus gráficos
e
aplicá-las
em
diversos contextos.

Mate
1º
mática (EM)

Relaç
ões

Conhecer a função
exponencial e
suas
propriedades relativas
ao
crescimento ou
decrescimento.

2º
(EM)

Númer
os

Conhecer
e
saber
utilizar as propriedades
simples do binômio de
Newton e do triângulo
de Pascal.

Mate
3º
mática (EM)

Númer
os
e

Saber
analisar
e
interpretar
índices
estatísticos
de

Mat
emá
tica
e
Físic
a

8º
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Relaç
ões

diferentes tipos.

Experimento
do Seno e
Cosseno de
Arcos
Duplos

Mate
3º
mática (EM)

Relaç
ões

Saber usar de modo
sistemático as funções
para
caracterizar
relações
de
interdependência,
reconhecendo
as
funções de 1o
- e de 2º - graus, seno,
cosseno,
tangente,
exponencial
e
logarítmica, com suas
propriedades
características.

Experimento
Algébrico

Mate
mática

7º

Númer
os

Compreender o uso de
letras para representar
valores
desconhecidos,
em
particular, no uso de
fórmulas.

Experimento
Algébrico
gerador de
números 1,3,7...

Mate
mática

7º

Númer
os

Compreender o uso de
letras para representar
valores
desconhecidos,
em
particular, no uso de
fórmulas.

Cálculo do
Volume

Mate
mática

2º

Geomet
ria

Saber identificar
propriedades
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do Cone com
peças
em
alumínio
aeronáutico
(precisão)
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características, calcular
relações métricas
fundamentais
(comprimentos, áreas e
volumes)
de sólidos
como a pirâmide e o
cone, utilizando-as em
diferentes contextos.

(EM)

Cálculo do
Volume
da
Pirâmide
com
Miçangas

Mate
2º
Geomet
mática (EM)
ria

Saber
identificar
propriedades
características, calcular
relações
métricas
fundamentais
(comprimentos, áreas e
volumes)
de sólidos
como a pirâmide e o
cone, utilizando-as em
diferentes contextos.

Cálculo da
Circunferênci
a

Mate
mática

9º

Geo
metri
a e
Númer
os

Compreender
o
significado do p como
uma razão e sua
utilização no cálculo do
perímetro e da área da
circunferência.

Cálculo
da
Circunferênci
a
com
Roldanas

Mate
mática

9º

Geo
metri
a e
Númer
os

Compreender
o
significado do p como
uma razão e sua
utilização no cálculo do
perímetro e da área da
circunferência.
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Aplicação do
Trapézio e da
Parábola em
Torpedos base circular

Mate
1º
mática (EM)

Númer
os

Saber utilizar em
diferentes contextos as
funções de 1º
- e de 2º - graus,
explorando
especialmente
problemas de máximos
e mínimos.

A Geometria
da Regra
dos Sinais

Mate
mática

Númer
os

Compreender
o
significado
dos
números negativos em
situações
concretas,
bem
como
das
operações
com
negativos.

A Função
Exponencial

Mate
1º
mática (EM)

Relaç
ões

Conhecer a função
exponencial e
suas
propriedades relativas
ao
crescimento ou
decrescimento.

Máquina
Trigonométric
a
(tangente,
cotangente,
secante,
cosecante)

Mate
3º
mática (EM)

Relaç
ões

Saber usar de modo
sistemático as funções
para
caracterizar
relações
de
interdependência,
reconhecendo
as
funções de 1o
- e de 2º - graus, seno,
cosseno,
tangente,
exponencial
e
logarítmica, com suas
propriedades
características.

7º
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Aplicação do
MDC
na
Logística de
Transporte

Mate
mática

6º

Númer
os

1569

Conhecer
as
características
e
propriedades
dos
números
naturais:
significado
dos
números
primos, de
múltiplos e de divisores

Fonte: Própria.

Com base no currículo da cidade, o museu da
Matemática pode contribuir para as aulas da disciplina
desde os anos finais do Ensino Fundamental até o final
do Ensino Médio, além disso, o museu também contribui
para as aulas de Física.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O museu da Matemática é um espaço de
aprendizagem não formal

institucionalizado que pode

enriquecer muito as aulas de Matemática, como foi
explorado na análise dos experimentos do museu com o
currículo do Estado de São

Paulo – Matemática, o

docente pode relacionar os experimentos do museu com
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as habilidades e competências previstas dos alunos dos
anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e de
todos os anos do Ensino Médio. A visita pode ser um
apoio ao conhecimento já construído na sala de aula, ou
seja, os alunos podem ir ao museu para “visualizar” e
interagir com os conteúdos matemáticos vistos em sala
de aula, ou o docente pode partir da visitação ao museu
para despertar a

curiosidade dos alunos, para então

apresentar a teoria em aula.
A visitação em espaços não formais contribui para
que os alunos tenham mais interesse pelos conteúdos e
apresentem uma postura mais engajada pelo assunto
abordado.
Referências:

GRANDO, R. C. O Conhecimento matemático e o
uso dos jogos na sala de aula. 224f.Tese (Doutorado
em Educação) – Faculdade de Educação.Universidade
Estadual de Campinas, São Paulo: [s.n.], 2000.,
PAIVA, D. S. E.; PAULA, H. D. .A.; CALADO, V. A. Os
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recursos lúdicos no ensino da matemática entre
alunos do Ensino Fundamental. Revista Ensino
Interdisciplinar, v. 3, nº. 09, Setembro/2017. UERN,
Mossoró, RN.
SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO. CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO
PAULO: MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS /
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; COORDENAÇÃO
GERAL, MARIA INÊS FINI; COORDENAÇÃO DE
ÁREA, NILSON JOSÉ MACHADO. – 1. ED. ATUAL. –
SÃO PAULO : SE, 2011.
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O TRABALHO INCLUSIVO POR MEIO DA
NEUROCIÊNCIA
Ana Paula Viana Costa

INTRODUÇÃO

A Neurociência procura estudar as variações
entre o comportamento e a atividade cerebral, tratando-se
de um campo interdisciplinar que abrange várias outras
disciplinas

como

neuroquímica,

neuroanatomia,

neuroimagem,

neurofisiologia,

genética,

neurologia,

psicologia, psiquiatria e pedagogia.
Justifica-se que o papel do profissional da
Neurociência é descobrir e adequar estratégias a
educação e estimular que a criança e adolescente recebem
do meio externo que fará com que eles adquiram atitudes,
hábitos e valores.
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No caso do aluno o sistema nervoso precisa
estar direcionado à experiência. Se o professor não
consegue chamar a atenção do aluno para que as redes
neurais sejam ativadas, ele não vai memorizar e armazenar
informações.
Questiona-se qual o papel da Neurociência no
trabalho inclusivo?
Objetivou-se destacar que o professor deve
entender que todos podem aprender desde que as
estratégias de ensino sejam adequadas, motivadoras e
estimulantes.
Pretendeu-se ainda refletir sobre como a
integração da pessoa com deficiência mental implica
necessariamente repensar o sentido atribuído à educação.
Implica, portanto, atualizar nossas concepções e dar um
nono

significado

aos

propósitos

educacionais,

compreendendo a complexidade e a amplitude que
envolve o processo de construção de cada individuo, seja
ou não deficiente.
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A metodologia de estudo deu-se a partir de
referenciais teóricos, onde foi possível por meio de revisão
bibliográfica observar uma série de conceitos importantes,
visando o bom desenvolvimento da aprendizagem da
criança e o papel de educadores nesta função tão
importante que é educar uma criança com necessidades
especiais.

O TRABALHO INCLUSIVO POR MEIO DA
NEUROCIÊNCIA

Para falar de inclusão julgou-se necessário
comentar sobre a Neurociência, campo da ciência que
investiga o sistema nervoso e o desenvolvimento do
cérebro humano.
As

disciplinas

de

Neuroanatomia,

neurofisiologia, neuroquímica, neuroimagem, genética,
neurologia, psicologia, psiquiatria e pedagogia reunidas
formam a Neurociência e juntas investigam o sistema
nervoso procurando entender como ele se desenvolve, sua
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aparência entre indivíduos e espécies bem como ele deixa
de funcionar (HENNEMANN, 2012).
Quando uma criança apresenta algum tipo de
deficiência mental, é preciso que haja a intervenção de
mais de um profissional, para que sua educação seja
efetiva.
O deficiente mental durante muito tempo foi
visto como alguém que dificilmente atingiria um grau de
complexidade psíquica. Dessa forma os trabalhos dirigidos
a essas pessoas mantinham preocupações voltadas ao
treinamento de hábitos e adequação de condutas
consideradas importantes para a vida.
Vygotsky (2012) nos ensina a observar o
deficiente mental como alguém diferente (pois não se nega
à diferença, a deficiência), a criança com deficiência mental
desenvolve processos diferenciados para poder seguir no
seu desenvolvimento cognitivo. O autor ensina que não
importa o caminho seguido, mas sim o resultado
alcançado.
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Quando uma criança com problemas
mentais é assistida por um terapeuta
ocupacional, este pode analisar a ação da
criança e intervir, tendo como base uma
interpretação do encadeamento, das
interrelações
dos
componentes
neuromotores,
perceptivos,
cognitivos,
sócioemocionais
(BARTALOTTI
e
YONEZAKI, 2008, p. 41).

Para Mietto (2012) graças à neurociência da
aprendizagem, os transtornos comportamentais e da
aprendizagem
compreendidos

passaram
pelos

a

ser

educadores

mais

facilmente

uma

vez

que

proporciona mais subsídios para a elaboração de
estratégias mais adequadas a cada caso.
A Neurociência conforme Hennemann (2012)
procura estudar as variações entre o comportamento e a
atividade

cerebral,

tratando-se

de

um

campo

interdisciplinar que abrange várias outras disciplinas como
neuroanatomia,

neurofisiologia,

neuroquímica,

neuroimagem, genética, neurologia, psicologia, psiquiatria
e pedagogia.
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Essas ciências reunidas (neuroanatomia,
neurofisiologia,
neuroquímica,
neuroimagem,
genética,
neurologia,
psicologia, psiquiatria e pedagogia) formam
a Neurociência e juntas investigam o sistema
nervoso procurando entender como ele se
desenvolve, sua aparência entre indivíduos e
espécies bem como ele deixa de funcionar
(HENNEMANN, 2012, p. 1).

Em suma a Neurociência revela como o cérebro
produz nosso comportamento, procurando perceber a
individualidade de cada um, e a partir daí entender como
as lesões no cérebro interferem no modo de ser dos
indivíduos.

O desenvolvimento atual das Neurociências
é verdadeiramente fascinante e geram
grandes esperanças de que, em breve,
tenhamos novos tratamentos para uma
grande gama de distúrbios do sistema
nervoso, que debilitam e incapacitam
milhões de pessoas todos os anos. Apesar
dos progressos durante a última década e os
séculos que a precederam, ainda existe um
longo caminho a percorrer antes que
possamos compreender completamente
como
o
encéfalo
realiza
suas
impressionantes façanhas. Entretanto, essa
é a graça em ser um neurocientista: nossa
ignorância acerca da função cerebral é tão
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vasta que descobertas excitantes nos
esperam a qualquer momento (BEAR, 2010,
p. 21).

Uma das questões que levantam debates a
respeito da proposta de uma educação orientada para a
inclusão é como praticá-la. Lembramo-nos a todo o
momento, da importância de nosso papel como formadores
de cidadãos; ao mesmo tempo em que, embora também
sejamos cidadãos, nem sempre somos respeitados como
tal; de forma que muitas vezes somos impedidos de
exercer nós mesmos, nossos próprios deveres de
cidadania e assim, de servir de exemplo àqueles que
formamos, por faltar-nos às condições básicas.
O primeiro papel do professor neste processo é
decidir. Decidir-se não por conteúdos linguísticos ou
matemáticos, mas sim, pela sociedade, que esta necessita
de cidadãos críticos, conscientes e produtivos.
A formação futura de uma sociedade cada vez
mais inclusiva depende, e muito de uma formação escolar
inclusiva e que precisa ser presente, e não futura.
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Não há uma prática pedagógica inclusiva que
possa ser dada, precisamos primeiro analisar quem está
excluindo

e

de

que

maneira

esta

exclusão

está

acontecendo, para então, decidirmos o que podemos fazer.
Por outro lado, no processo de investigação redescobrimos
nossa autonomia, uma vez que não precisamos esperar
por maiores iniciativas governamentais para começarmos
a agir.
Tratando-se de um processo social adquirido
por diversas partes do mundo, por meio das Conferências
Mundiais sobre Deficiência, abrangendo a diversos
segmentos da sociedade e assim determinando sua
amplitude, não se tem como deixar de ressalvar a inclusão
social. Assim, pode-se determinar a inclusão social como
aquela onde a sociedade se adapta ao deficiente, com o
intuito de incluir este ao meio que todos sejam vistos
igualmente.

O uso do termo inclusão na escola pode ser
entendido como uma situação em que é
imprescindível uma compreensão do aluno
com deficiência, de modo que ele possa ser
integrado, ou seja, passe a pertencer à
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escola e fazer parte integrante dela.
Condição que assegurará a inteireza da
escola, a completará e a transformará, então,
em
uma
escola
integrada/inclusiva
(AMIRALIAN, 2005, p. 61).

Cientes de que a escolarização das crianças
trata -se de um processo mais complexo que simplesmente
‘tomar conta’ de crianças, sua função parte do ensinamento
de ser um cidadão, além de mostrar os caminhos para
definir suas habilidades e capacidades educacionais.

O currículo pode ser identificado como um
dos obstáculos à Inclusão. A diferenciação
curricular que se procura na Inclusão é a que
tem lugar num meio em que não se separam
os alunos com base em determinadas
categorias, mas em que se educam os
alunos em conjunto, procurando aproveitar o
potencial educativo das suas diferenças, em
suma, uma diferenciação na classe
assumida como um grupo heterogêneo
(RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 2005, p.
49).

A postura pedagógica dos professores passou
por um processo de reconstrução, orientada em conjunto
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com o próprio corpo docente, num trajeto envolvendo
desde a sala de aula, passando pela coordenação e
Gestão Escolar, até a secretaria da educação, dependente
do desenvolvimento da capacidade interna da escola como
um todo, bem como um compromisso abertamente
assumido, por cada participante da pesquisa.
Para que a escola se transforme num local de
produção cultural e de transformação social, ela não pode
se restringir enquanto influência e interferência rica no
universo

do

aluno.

Uma

mudança

importante

e

fundamental para os professores trabalharem com
crianças com necessidades especiais é a possibilidade de
pensar numa escola inclusiva, criar espaços adequados,
ter especialistas para apoio e um trabalho contínuo com as
famílias.
Quando se fala inclusão, é preciso escutar as
crianças com necessidades especiais, buscar respostas,
lidar com a incerteza, com o não saber e o problema, são
essenciais para a vida, que não há respostas prontas, que
a aprendizagem é uma construção que se dá no dia a dia.
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Deficientes físicos necessitam de profissionais
comprometidos, que gostam do que fazem e que se
sensibilizem com as dificuldades das pessoas com
deficiência. Um desafio que se coloca para a efetiva
inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais
é parte dos professores uma formação fundamentada nos
pressupostos da educação inclusiva.

O educador pode desempenhar um
importante papel na percepção dos alunos
de que esses têm potencialidades e
limitações diferentes. Sugerem propostas de
atividades em que os alunos sejam
estimulados sobre suas habilidades e
identificadas suas limitações. (STAIMBACK
E STAIMBACK, 1999, p. 23).

O

professor

necessita

de

atualização

permanente, buscar sempre informações. Saber somente
sobre a sua área de atuação não é mais suficiente para
atender as necessidades dos alunos.
O processo educativo precisa estar vinculado ao
contexto social, em que o aluno está inserido. Para isso
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deve conhecer e usar as tecnologias, bem como outros
recursos pedagógicos.

O professor deve observar quais as reais
necessidades destas crianças e muitas
vezes analisar caso por caso a fim de poder
proporcionar possibilidades para que a
criança possa desenvolver sua cognição por
intermédio do que lhe é disponibilizada no
meio virtual (VILELA, 2016, p. 18).

O acesso à Internet é uma ferramenta que pode
facilitar

na

inovação

de

propostas

pedagógicas

alternativas, bem como no contato com o conhecimento de
ponta para comparar e avaliar as propostas. Isso se faz
possível, desde que as escolas estejam equipadas
tecnologicamente.
Segundo Galvão Filho (2006), entre os grupos
de tecnologias utilizadas na educação especial, destaca-se
os softwares voltados à acessibilidade de pessoas com
deficiência, tais recursos integram o aluno ao sistema de
computadores, e, cada vez mais ganham espaço na
sociedade.
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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 uma Olimpíada,
disputando corridas com outros atletas sem
nenhuma deficiência (LÉVY, 1999 apud
GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).

Sabe-se que a inclusão na escola regular não
resolverá a questão da deficiência da criança, visto que é
um problema real, clínico e objetivo, mas ela será
amenizada à medida que a sociedade se preparar para
receber essa criança, porque, não podemos ser ingênuos
a ponto de acreditar que apenas uma lei resolverá a
questão.
É preciso estar aberto a novas metodologias,
novos horizontes pedagógicos e curriculares, um mínimo
aceitável de recursos e um povo forte vencido pela
esperança. Podemos compreender desta forma que o uso
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de estratégias adequadas em um processo de ensino
dinâmico e prazeroso provocará consequentemente,
alterações na quantidade e qualidade destas conexões
sinápticas, afetando assim o funcionamento cerebral de
forma

positiva

e

permanente

com

resultados

extremamente satisfatórios (MIETTO, 2012).

CONCLUSÃO

Consideram-se a prática da Neurociência com
as mesmas bases de regulamentação da Psicopedagogia
que se renovam dia após dia a qual se experimenta,
inventa e recria no ato de ensinar, e assim vão surgindo
outras teorias.
Observa-se que a educação para todos ainda
não é realidade nas escolas e estas, sem dúvida, não estão
preparadas para lidar com as diversidades existentes.
Porém, sabemos que esta mudança só se dará a partir do
momento que houver um esforço de toda a sociedade,
unida, lutando por condições educacionais respeitáveis e
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agindo conjuntamente com as autoridades que auxiliarão
no processo.
Fala-se muito da educação especial e inclusiva
de alunos deficientes visuais, auditivos, físicos, mentais,
entre outros, porém observa-se que o autista muitas vezes
tem sido esquecido. Há falta de incentivo das autoridades
com relação à formação de profissionais capacitados e
habilitados para atuarem com esse alunado e como
consequência, vemos o “buraco” existente na vida de
autistas e de seus familiares que se vêem presos nessa
situação.
Pode-se concluir que a educação para todos
ainda não é realidade nas escolas e estas, sem dúvida, não
estão preparadas para

lidar com as diversidades

existentes. Porém, sabemos que esta mudança só se dará
a partir do momento que houver um esforço de toda a
sociedade, unida, lutando por condições educacionais
respeitáveis e agindo conjuntamente com as autoridades
que auxiliarão no processo.
Considera-se que o ensino é o principal objetivo
no trabalho com crianças autistas. Ensinar coisas
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funcionais para a criança autista é a essência de um
trabalho adequado e a persistência é um grande aliado
deste objetivo. Quando se deseja que a criança olhe para
o professor, se segura delicadamente o rosto dela,
direcionando-o para o rosto do professor. Pode-se falar
com a criança, mesmo que seu olhar esteja distante, tendo
como meta um desenvolvimento de uma relação baseada
em controle, segurança, confiança e amor.
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CADERNO DO ALUNO DO PROGRAMA SÃO
PAULO FAZ ESCOLA – ENSINO MÉDIO E O
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
(ENEM) - RELAÇÃO ENTRE O ENSINADO E O
EXIGIDO EM QUÍMICA ORGÂNICA
Lilian Gomes Ramos

1. Incidência de assuntos da área de conhecimento
Química no ENEM

ÁLVAREZ-URÍA (1996) realiza um questionamento
relativo aos saberes transmitidos nas escolas:
Que saberes se transmite nas escolas?
Quem decide os conteúdos que os
professores devem ensinar e em função de
que critérios? Como se hierarquizam os
conhecimentos científicos? A que critérios
de verdade respondem? Que visão dos
homens e do mundo veiculam? Que
perguntas resolvem e que novas questões
suscitam? Enfim, para que servem e a que
interesses respondem? (ÁLVAREZ-URÍA,
p.33).
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Os questionamentos levantados pelo pesquisador
serão válidos para a análise realizada neste trabalho,
tratando sobre uma reflexão relativa ao Caderno do aluno
(2011-2014) do Programa São Paulo Faz Escola ser
suficiente e satisfatória em termos de conteúdo e
complexidade dos mesmos para possibilitar ao aluno do
Ensino Médio a resolução das questões de Química
Orgânica propostas no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).
Embora, apenas a partir de 2009, as questões do
ENEM tratarem de conteúdos específicos de Química,
devido a alteração de seus objetivos e finalidades, sendo
uma forma atual de ingresso à universidade, o conteúdo de
Química Orgânica não está entre os mais frequentes nesse
exame.

Tabela 6. Conteúdos abordados em função do número de
questões presentes no ENEM.
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Fonte: (ROCHA, FERREIRA e KRÜGER, 2011).

Além disso, a pesquisa realizada nas quatro maiores
escolas públicas estaduais de Ensino Médio na cidade de
Pelotas – estado do Rio Grande do Sul, que utilizam livros
didáticos, também aponta a seguinte organização quanto à
frequências dos conteúdos de química:

Tabela 7. Conteúdos listados nos planos de ensino para o
Ensino Médio da Escola A
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Conjunto de Conceitos

Conceito Isolado

Introdução a Química

-

Matéria
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Tema estruturador

Polímeros

-

Substâncias e misturas

Atomística

-

-

Elementos Químicos

Classificação periódica dos Elementos

-

Ligações e Interações Químicas

-

-

Número de Oxidação

Funções Inorgânicas

-

Reações Químicas

-

Estequiometria

-

Dispersões e Soluções

-

Termoquímica

-

Cinética Química

-

Equilíbrio Químico

-

Eletroquímica

-

-

Estudo do Carbono

-

Cadeias Carbônicas

Funções Orgânicas

-

Isomeria

Bioquímica

Reações Químicas de: Oxidação,

-

Adição, Redução, Esterificação e
Substituição.
Noções sobre Bioquímica
Noções sobre Polímeros

Fonte: (ROCHA, FERREIRA e KRÜGER, 2011).

É interessante comparar a presença dos conteúdos
de Química Orgânica no planejamento das aulas das
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escolas que utilizam livros didáticos (que normalmente
exploram sem superficialidade o conteúdo) e no Caderno
do aluno do Programa São Paulo Faz Escola (que
apresentam menor profundidade e detalhamento dos
assuntos relacionados à Química Orgânica). As escolas,
frequentemente, utilizam o Caderno do aluno como um
único recurso para o aprendizado, (considerando a sabida
falta de materiais) e este recurso didático falha na proposta
de oferecer questões relacionadas aos conceitos de
química

orgânica

compreensão

da

abordadas
Química

no
e

ENEM.

seus

Para

a

elementos

é

indispensável a apresentação, a aprendizagem e o
domínio de conceitos de classificação de cadeias
orgânicas, funções orgânicas e sua nomenclatura, reações
orgânicas,

aplicações,

processo

de

separação

de

compostos orgânicos e fontes de energia renováveis e não
renováveis.
No atual formato do ENEM do período estudado, as
questões de Química são aplicadas no primeiro dia de
prova, na parte de “Ciências da natureza” a qual mescla 45
questões de Química, Física e Biologia. Em 2013, a prova
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foi composta por quatro questões relacionadas à Química
Orgânica.
2 Análise das questões de Química Orgânica – ENEM 2013

As questões aplicadas no ENEM, ano de 2013,
envolvendo

conceitos

de

Química

Orgânica

são

apresentadas abaixo.

Prova Branca - Questão 75
As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e
foram criadas para estimular o interesse de jovens na
compreensão da linguagem expressa em fórmulas
estruturais, muito usadas em química orgânica. Um
exemplo é o NanoKid, representado na figura:
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CHANTEAU, S. H. TOUR, J. M. The
Journal of Organic Chemistry, v. 68, n. 23, 2003
(adaptado)

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono
quaternário?
a) Mãos.
b) Cabeça.
c) Tórax.
d) Abdômen.
e) Pés.
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Fonte: Prova do ENEM (2013). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

Essa questão apresentava um baixo grau de
dificuldade, requisitando do candidato uma resolução
simples e direta. Para resolução, foi requisitado o
conhecimento do conceito de carbono quaternário e sua
identificação na estrutura da molécula nanoputians. Dessa
forma, o conteúdo apresentado no caderno do aluno,
orientado pelo professor, possibilitava resolução da
questão. Os conteúdos relacionados à identificação de
carbonos em uma estrutura molecular são contemplados
no material didático, e, com a intervenção do professor, o
aluno é capacitado a resolver exercícios deste assunto em
processos avaliativos.

Prova Branca - Questão 67
O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a
partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo
essencial possui aproximadamente 80%, em massa, da
substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de
produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero
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Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios
liberados par elas. Sua fórmula molecular é C10H16O, com
uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações,
nos carbonos 2 e 6 e dois grupos substituintes metila, nos
carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos,
sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para
que se consiga atrair um maior número de abelhas para
uma determinada região, a molécula que deve estar
presente em alta concentração no produto a ser utilizado é:

Fonte: Prova do ENEM (2013). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1598

As informações contidas no enunciado do exercício,
bem como a fórmula molecular do composto, permitiam o
desenho da seguinte estrutura:

Figura 01. Isômero trans do Citral

De posse da estrutura molecular, ainda eram
necessárias

noções

de

isomeria

geométrica,

para

identificar a estrutura que mais contribui para o forte odor –
o isômero trans, dessa forma, a estrutura que representa o
isômero trans do citral está representada na alternativa A.
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Os conceitos de isomeria cis e trans são abordados
nas páginas 15 a 18 do “caderno do aluno” do Programa
São Paulo Faz Escola. As aulas utilizando este material,
capacitam

o

aluno

nas

resoluções

de

problemas

envolvendo isomeria geométrica – cis/trans. Este exercício
pode despertar no aluno curiosidade sobre a importância
do conhecimento de estruturas químicas, e como elas
determinam as propriedades que são responsáveis por
suas aplicações.

Prova Branca - Questão 57
O glifosato (C3H8NO5P) é um herbicida pertencente ao
grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo.
Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato,
amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é
muito rápida e realizada por grande variedade de
microrganismos, que usam o produto como fonte de
energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido
aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina (sarcosina):
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AMARANTE Jr, O. P., ET AL. Química Nova, São Paulo, v. 25, n. 3,
2002 (adaptado)
Fonte: Prova do ENEM (2013). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

A partir do texto e dos produtos de degradação
apresentados, a estrutura química que representa o
glifosato é:
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Fonte: prova do ENEM (2013). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

Para a resolução deste exercício, faz-se necessário
inicialmente o conhecimento de funções inorgânicas. O
enunciado diz que na estrutura do glifosato estão presentes
os seguintes grupos funcionais:
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De acordo como gabarito oficial a resposta correta
seria a alternativa B. Nota-se que, as alternativas B e C
apresentavam esses grupos funcionais. Porém, a estrutura
apresentada na alternativa C não corresponde a fórmula
molecular fornecida no enunciado, diferenciada por possuir
quatro carbonos e não três (alternativa C).
Esta questão pode ser considerada de um nível de
dificuldade moderada, não considerando o assunto de
Química, mas devido ao texto que a acompanha. A
interpretação da questão poderia levar o candidato a
entender que os produtos da degradação do glifosato são
obtidos pelo mesmo processo, simultaneamente. A partir
de então, o aluno tenta montar uma estrutura somando as
duas estruturas resultantes da degradação, ocasionando
erros. Porém, ainda relevando o fato da dificuldade de
interpretação de texto dos alunos do Ensino Médio do
Ensino Público, verifica-se que os conceitos presentes na
apostila são insuficientes para conduzir a resolução do
exercício. Dentre as funções citadas, o ácido fosfônico não
está presente, tratando-se, portanto, de uma surpresa ao
aluno no momento da avaliação, mesmo verificando que
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todas as alternativas representavam o ácido fosfônico da
mesma forma. (“caderno do aluno” páginas 23 e 24).

Prova Branca - Questão 49
O uso de embalagens plásticas descartáveis vem
crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema
ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O
politereftalato de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada
tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode
ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis
envolve

a

produção

de

matérias-primas,

como

o

etilenoglicol (1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos
de PET pós-consumo.

Fonte: Prova do ENEM (2013). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.
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Com base nas informações do texto, uma alternativa para
a obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a:
a) solubilização dos objetos.
b) combustão dos objetos.
c) trituração dos objetos.
d) hidrólise dos objetos.
e) fusão dos objetos.

O politereftalato de etileno (PET) é um éster e,
portanto, derivado de ácido carboxílico e álcool. Para
obtenção de etilenoglicol a partir do PET, deve-se realizar
uma hidrólise, de acordo com a equação:
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Figura 02. Reação de hidrólise para Obtenção do
Etilenoglicol a partir do politereftalato de etileno (PET).
O Caderno do aluno, não apresenta reações
orgânicas de hidrólise. Portanto, era possível identificar a
função éster, porém improvável que o aluno fosse capaz
de construir reações de hidrólise somente com os
conhecimentos adquiridos com base no estudo abalizado
por este material didático.

3. Análise da Questões de Química Orgânica – ENEM 2012

Prova rosa - Questão 83
O armazenamento de certas vitaminas no organismo
apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por
exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na
dieta

diária,

enquanto

vitaminas

lipossolúveis

são

armazenadas em quantidades suficientes para evitar
doenças causadas pela sua carência. A seguir são
apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas
necessárias ao organismo:
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Fonte: Prova do ENEM (2012). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1608

Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela
que necessita de maior suplementação diária é:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

Conforme o enunciado, as vitaminas hidrossolúveis
necessitam ser suplementadas diariamente. Analisando as
estruturas moleculares apresentadas, a vitamina III é a
considerada a mais hidrossolúvel. A hidrossolubilidade
desta vitamina é sugerida por apresentar maior quantidade
de

hidroxilas

em

sua

estrutura,

favorecendo

sua

solubilidade em água, pela possibilidade de interação
molecular – formação de mais ligações de hidrogênio. No
caderno do aluno é abordado o conceito de ligação de
hidrogênio relacionado com a solubilidade, devido a
presença de hidroxilas:
4. Esses compostos tendem a ser solúveis,
pois apresentam grupos OH que podem
formar ligações de hidrogênio com a água
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facilitando a solubilização. (Caderno do
aluno, 3ª série, vol. 3 Página 33).

Logo, essa questão envolveu conceitos que estão
presentes no material didático em questão. Portanto, os
alunos, auxiliados pelo professor em sala de aula,
poderiam resolver este exercício.

Prova Rosa - Questão 79
Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em
decorrência do derramamento de grande quantidade de
um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à
temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma
quantidade apropriada de uma solução de para-dodecilbenzenossulfonato de sódio, um agente tensoativo
sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa
intervenção produz resultados positivos para o ambiente
porque:

a).

Promove

uma

reação

de

substituição

no

hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente.

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1610

b). A hidrólise do para-dodecil-benzenossulfonato de sódio
produz energia térmica suficiente para vaporizar o
hidrocarboneto.
c). A mistura desses reagentes provoca a combustão do
hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa
substância na natureza.
d).

A

solução

de

para-dodecil-benzenossulfonato

possibilita a solubilização do hidrocarboneto.
e). O reagente adicionado provoca uma solidificação do
hidrocarboneto, o que facilita sua retirada do ambiente.
O para-dodecil-benzenossulfonato de sódio, Figura
3, é um composto que reduz a tensão superficial da água
– chamado de agente tensoativo sintético – popularmente
conhecido como detergente.
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Fórmula

estrutural

do

1611

para-dodecil-

benzenossulfonato de sódio.

A

resolução

requerida

nesta

questão

exigia

conhecimentos relativos às propriedades de compostos
orgânicos, mais especificamente, de reações orgânicas.
Além disso, o exercício fornecia o nome do composto, o
qual o aluno inicialmente precisava possuir noções de
funções

e

nomenclatura

de

compostos

orgânicos.

Ressalta-se que, o Caderno do aluno não contempla
conteúdos referentes a reações orgânicas. Para a solução
deste problema, eram requeridos conhecimentos sobre os
hidrocarbonetos, que são compostos formados apenas por
carbono e hidrogênio, portanto, apolares. Como o
detergente apresenta uma parte apolar em sua estrutura,
pode solubilizar os hidrocarbonetos. Analisando as
alternativas, conclui-se que a alternativa correta é o item D.
Avaliando o conteúdo desde volume do caderno do
aluno, percebe-se que não discute polaridade em
hidrocarbonetos, embora este conceito esteja presente em
um exercício (Caderno do aluno, 3ª série, vol. 3, página 18
– exercício 15), onde cita que “os compostos em questão
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(todos alcanos) são apolares”; portanto, as forças
interpartículas que aparecem entre eles são do tipo dipolo
instantâneo

Logo,

seriam

necessárias

as

citações

complementares do professor para a resolução desta
questão.

Prova Rosa - Questão 75
O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no
petróleo, no carvão e em condensados de gás natural.
Seus metabólitos são altamente tóxicos e se depositam na
medula óssea e nos tecidos gordurosos. O limite de
exposição pode causar anemia, câncer (leucemia) e
distúrbios do comportamento. Em termos de reatividade
química, quando um eletrófilo se liga ao benzeno, ocorre a
formação de um intermediário, o carbocátion. Por fim,
ocorre a adição ou substituição eletrofílica. Disponível em:
www.sindipetro.org.br.

Acesso

em:

1

mar.

2012

(adaptado).
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Fonte: Prova do ENEM (2012). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

Com base no texto e no gráfico do progresso da reação
apresentada, as estruturas químicas encontradas em I, II e
III são, respectivamente:
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Essa questão envolvia conceitos de reações de
substituição eletrofílica aromática. O Caderno do aluno,
além de, conter uma quantidade de informações reduzidas
sobre reações orgânicas, não contempla o assunto de
ressonância, sobretudo em aromáticos. Ademais, a reação
apresentada na questão compreende a formação de um
produto

intermediário,

acentuando

ainda

mais

a

complexidade. A reação que leva à formação do
carbocátion é:

Figura 4. Mecanismo de Reação de Substituição
Eletrofílica Aromática, utilizando o FeBr3 como catalisador.
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Carbocátion é uma espécie de íon, em que átomos
de carbono adquirem carga positiva e podem ser formados
por

meio

de

diferentes

reações

orgânicas.

Esse

intermediário pode sofrer reação de adição ou substituição,
conforme representado:

Figura 5. Mecanismo de Reação de Adição e substituição
Eletrofílica Aromática
O produto da reação de substituição é o III, de menor
energia, pois possui um anel aromático em sua estrutura
que, por ressonância, torna-o mais estável. Logo, o
candidato não poderia, com bases no conteúdo presente
no Caderno do aluno, resolver adequadamente essa
questão, assinalando a alternativa A como correta.
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Prova Rosa - Questão 48
A própolis é um produto natural conhecido por suas
propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse
material contém mais de 200 compostos identificados até
o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples,
como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está
mostrada a seguir.

Fonte: Prova do ENEM (2012). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster
em apreço por meio da reação de esterificação são,
respectivamente:
a) ácido benzóico e etanol.
b) ácido propanoico e hexanol.
c) ácido fenilacético e metanol.
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d) ácido propiônico e cicloexanol.
e) ácido acético e álcool benzílico.
A questão menciona sobre reação de esteriﬁcação,
que compreende a uma reação entre um ácido carboxílico
e um álcool. A Figura 6 apresenta a reação de esterificação
necessária para que produza o composto solicitado.

Figura 6. Reação de Esterificação de C6H5CO2CH2CH3.
Novamente, embora o caderno do aluno apresente
possibilidade de identificação das funções orgânicas de
ácido carboxílico e álcool, a existência limitada de reações
orgânicas e exercícios que envolvam as mesmas, pode
influenciar no desempenho do aluno na resolução desta
questão, induzindo-o a resolver por método mais intuitivo
do

que,

propriamente

baseado

em

conhecimentos

adquiridos, para previsão da alternativa correta A.
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Prova Rosa - Questão 69
A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40%
da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas
agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos
pode causar contaminação em solos, águas superficiais e
subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais
como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa
na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e
ambientais gerados pelos agrotóxicos.
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Fonte: Prova do ENEM (2012). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

Identifique

as

funções

orgânicas

presentes

simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas
apresentados:
a) Éter e éster.
b) Cetona e éster.
c) Álcool e cetona.
d) Aldeído e cetona.
e) Éter e ácido carboxílico.
Neste ano, o ENEM, apresentou unicamente esta
questão envolvendo conceitos de Química Orgânica, de
fácil resolução. E, é típico das provas do Enem de edições
anteriores e posteriores solicitar que sejam identificadas as
funções orgânicas presentes numa dada estrutura. As
funções

previstas

na

coronopilina

e

na

piretrina

simultaneamente são éster e cetona, conforme indicado na
Figura 7.

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1621

Figura 7. Estrutura da Piretrina e da Coronopilina com
funções orgânicas identificadas.
Logo, por se tratar de funções orgânicas básicas e
presentes na Apostila do Programa São Paulo faz Escola,
era esperado a possibilidade de sucesso na resolução
desta questão. Devido, não somente, a presença do
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conteúdo de funções orgânicas no planejamento escolar,
como também pelos exercícios presentes na apostila.
4. Análise da Questões de Química Orgânica – ENEM 2011
Prova Azul - Questão 72
A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula
biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídeos. Os
sais biliares são esteróides sintetizados no fígado a partir
do colesterol, e sua rota de síntese envolve várias etapas.
Partindo do ácido cólico representado na figura, ocorre a
formação dos ácidos glicocólico e taurocólico; o prefixo
glico- significa a presença de um resíduo do aminoácido
glicina e o prefixo tauro-, do aminoácido taurina.
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UCKO, D. A. Química para as Ciências da Saúde: uma Introdução à
Química Geral, Orgânica e Biolólica. São Paulo: Manole, 1992
(adaptado).
Fonte: Prova do ENEM (2011). Disponível em
http://inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/provas-e-gabaritos.
Consultado em 23/12/2013.

A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina
origina a função amida, formada pela reação entre o grupo
amina desses aminoácidos e o grupo:
a) carboxila do ácido cólico.
b) aldeído do ácido cólico.
c) hidroxila do ácido cólico.
d) cetona do ácido cólico.
e) éster do ácido cólico.
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O conhecimento sobre funções orgânicas está
discretamente presente nesta questão na versão 2011 do
exame. Além disso, esta questão envolve noções sobre
reações orgânicas, as quais, como já citado, são
deficientes no Caderno do aluno. A função amida pode ser
formada pela reação entre um ácido carboxílico e uma
amina, como esquematizado abaixo:

Figura 8. Reação genérica de Obtenção de amida via
amina e ácido carboxílico.

A função amida será obtida pela reação do grupo
amino da glicina ou taurina com o grupo carboxila do ácido
cólico. Era necessário distinguir os reagentes que
oferecem grupos para gerar como produto a amida.
Todavia, esse conteúdo não é abordado no Caderno do
aluno, a qual menciona somente essa função na página 23
(volume 3, 3ª série do Ensino Médio) a título de aplicação,
estrutura e características.
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envolvendo

os

conhecimentos de química orgânica apareceram com
maior frequência no decorrer de 2011 a 2013 (Tabela 6).
Os

assuntos

abordados

nas

questões

envolveram

conceitos sobre hidrocarbonetos e outras estruturas
orgânicas, inclusive as aromáticas. A resolução por
completo se aplica aos conteúdos previstos para Química
orgânica do Ensino Médio regular e estão presentes
nessas questões. No geral, há um aumento das questões
de Química orgânica nos exames do período estudado se
comparado à quantidade verificada em anos anteriores.
O aumento do número de questões sobre Química
Orgânica no ENEM, aponta a importância e notoriedade
desse tema no Ensino Médio para o Ministério da
Educação e o reconhecimento dele. Verifica-se um
descompasso com o conteúdo apresentado no material
didático Caderno do aluno da Rede Pública Estadual com
o exigido neste exame. É necessária uma mudança no
planejamento

do

ensino

desta

área

da

Química,

objetivando possibilitar aos alunos um aprendizado que
permita a resolução destes exercícios.
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Questões de Química
Orgânica

6
5
4

2011

3

2012

2

2013

1
0

Figura 9. Evolução do Número de Questões de Química
Orgânica no ENEM (2011-2013) - elaborado com base na
pesquisa às edições 2011, 2012 e 2013 do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
92% das escolas estaduais têm nota inferior à média
nacional
no
Enem.
Disponível
em:
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,92-das-escolasestaduais-tem-nota-inferior-a-media-nacional-noenem,963772,0.htm. Acessado em 20 de outubro de 2013.
ÁLVAREZ-URÍA. Fernando. Microfísica da escola. In:
Revista Educação e Realidade. Porto Alegre,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de
Educação, v. 21, n. 2, p. 15, jul./dez. 1996.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa:
Edições, 2009

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1627

BAUER, Martin; AARTS, Bas. A construção do corpus: um
princípio para a coleta de dados qualitativos. In: BAUER,
Martin; GASKELL, George (Orgs). Pesquisa qualitativa
com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis:
Vozes, 2008. p. 39-64.
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Fundamentação
Teórico-Metodológica. Brasília, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Edição 2013 – 1º dia (sábado).
Brasília, 2013.
BRASIL. Ministério da Educação. Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Edição 2012 – 1º dia (sábado).
Brasília, 2012.
BRASIL. Ministério da Educação. Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Edição 2011 – 1º dia (sábado).
Brasília, 2011.
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Fundamentação
Teórico-Metodológica. Brasília, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, 1996.

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1628

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=859&id=12598
%3Apublicacoes&option=com_content&view=article.
BRASIL. Ministério da Educação. Câmara de Educação
Básica. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 1998.
BRASIL.
Ministério
da
Educação.
Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio. Brasília, 1999.
BRASIL.
Ministério
da
Educação.
Parâmetros
Curriculares para o Ensino Médio: Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília,
2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Exame
Nacional do Ensino Médio. Brasília, 2002.
BRASIL.
Ministério
da
Educação.
Orientações
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Ciências
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília,
2006, vol.02.
Caderno do Aluno: química, Ensino Médio – 3ª série,
volume 3 / Secretaria da Educação; coordenação geral,
Maria Inês Fini; equipe, Denilse Morais Zambom, Fábio
Luiz de Souza, Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença
de Souza Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Eunice

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1629

Ribeiro Marcondes, Maria Fernanda Penteado Lamas,
Yvone Mussa Esperidião. São Paulo: SEE, 2013.
Caderno do Professor: química, Ensino Médio – 3ª série,
volume 3 / Secretaria da Educação; coordenação geral,
Maria Inês Fini; equipe, Denilse Morais Zambom, Fábio
Luiz de Souza, Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Isis Valença
de Souza Santos, Luciane Hiromi Akahoshi, Maria Eunice
Ribeiro Marcondes, Maria Fernanda Penteado Lamas,
Yvone Mussa Esperidião. São Paulo: SEE, 2013.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Proposta
Curricular do Estado de São Paulo: Química / Coord.
Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS. ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio): Documento Básico. Brasília: MEC/Inep, 1998.
LIMA, P.G. Tendências paradigmáticas na pesquisa
educacional. Artur Nogueira/SP: Amil, 2003.
MALDANER, O. Aloisio. Reorganização dos conteúdos de
química no ensino médio a partir do desenvolvimento do
currículo por sucessivas situações de estudo. In:
ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 18,
2006, Campinas. Anais XIII Encontro Nacional de
Ensino de Química. São Paulo: UNICAMP, 2006. v. 1. p.
1-8
MATOS, Karine Garcia. Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM): Análise das questões de Química no

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1630

Período de 2006 a 2011. Universidade Federal de Alagoas
– UFAL – Instituto de Química e Biotecnologia – IBQ.
MATTOS, Pedro Lincoln C. L. de. A entrevista nãoestruturada como forma de conversação: razões e
sugestões para sua análise. RAP. Rio de Janeiro
39(4):823-47, Jul./Ago. 2005.
ROCHA, Del ponte Paula. FERREIRA, Maira. KRÜGER,
Verno. Processos de Legitimação de Conteúdos de
Ensino de Química: um Estudo sobre Currículo.
Universidade Federal de Pelotas: 2011.
ROTHEN, Carlos José. BARREYRO, Gladys Beatriz.
“SINAES” Contraditórios: considerações sobre a
elaboração e implantação do sistema educacional de
Avaliação da Educação Superior. Educ. Soc., Campinas,
vol. 27, n. 96 - Especial, p. 955-977, out. 2006 955
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Biblioteca
Unifesp Campus Diadema. Manual de normalização de
trabalhos acadêmicos. Diadema, 2011. 50p. Disponível
em http://www.unifesp.br/home_diadema/biblioteca.html>.
Acesso em: 08 de janeiro de 2014.

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1631

A DISLEXIA NA ESCOLA
Nady Nei Lima Fernandes Cardoso

Tipos de Dislexia
A dislexia pode ser classificada de várias formas,
de acordo com os critérios usados para classificação.
Alguns autores classificam a dislexia tendo como base
testes diagnósticos, fonoaudiológico, pedagógicos e
psicológicos.
Utilizando como base os parâmetros estabelecidos
por Ianhez (2002), a dislexia pode ser classificada em:
Dislexia disfonética: dificuldades de percepção
auditiva na análise e síntese de fonemas, dificuldades
temporais, e nas percepções da sucessão e da duração (
troca de fonemas – sons, grafemas – diferentes,
dificuldades no reconhecimento e na leitura de palavras
que não têm significado, alterações na ordem das letras e
sílabas, omissões e acréscimos, maior dificuldade na
escrita do que na leitura, substituições de palavras por
sinônimos);
Dislexia diseidética: dificuldade na percepção
visual, na percepção gestáltica, na análise e síntese de
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fonemas ( leitura silábica, sem conseguir a síntese das
palavras, aglutinações e fragmentações de palavras, troca
por equivalentes fonéticos, maior dificuldade para a leitura
do que para a escrita);
Dislexia visual: deficiência na percepção visual; na
coordenação viso motora (não visualiza cognitivamente o
fonema);
Dislexia auditiva: deficiência na
auditiva, na memória auditiva (não
cognitivamente o fonema).

percepção
audiabiliza

Dislexia mista: que seria a combinação de mais de
um tipo de dislexia.
Para Moojen apud Rotta (2006), é possível
classificar a dislexia em três tipos:
Dislexia fonológica (sublexical ou disfonética):
caracterizada por uma dificuldade seletiva para operar a
rota fonológica durante a leitura, apresentando, não
obstante, um funcionamento aceitável da rota lexical; com
frequência os problemas residem no conversor fonemagrafema e/ou no momento de juntar os sons parciais em
uma palavra completa. Sendo assim, as dificuldades
fundamentais residem na leitura de palavras nãofamiliares, sílabas sem sentido ou pseudopalavras,
mostrando melhor desempenho na leitura de palavras já
familiarizadas. Subjacente a essa via, encontra-se
dificuldades em tarefas de memória e consciência
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fonológica. Considerando o grande esforço que fazem para
reconhecer as palavras, portanto, para manter uma
informação na memória de trabalho, são obrigados a
repetir os sons para não perdê-los definitivamente. Como
consequência, toda essa concentração despendida no
reconhecimento das palavras acarreta em dificuldades na
compreensão do que foi lido.
Dislexia lexical (de superfície): as dificuldades
residem na operação da rota lexical (preservada ou
relativamente preservada a rota fonológica), afetando
fortemente a leitura de palavras irregulares. Nesses casos,
os disléxicos leem lentamente, vacilando e errando com
frequência, pois ficam escravos da rota fonológica, que é
morosa em seu funcionamento. Diante disso, os erros
habituais são silabações, repetições e retificações, e ,
quando pressionados a ler rapidamente, cometem
substituições e lexicalizações; às vezes situa
incorretamente o acento prosódico das palavras.
Dislexia Mista: nesse caso, os disléxicos
apresentam problemas para operar tanto com a rota
fonológica quanto com a lexical. São assim situações mais
graves e exigem um esforço ainda maior para atenuar o
comprometimento das vias de acesso ao léxico.
Entre as consequências da dislexia encontramos a
repetência e evasão, pois se o problema não é detectado
e acompanhado, a criança não aprende a ler e escrever.
Acontece também o desestímulo, a solidão, a vergonha, e
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implicações em seu autoconceito e rebaixamento de sua
autoestima, porque o aluno perde o interesse em aprender,
se acha incapaz e desprovido de recursos intelectuais
necessários para tal. Pode apresentar uma conduta
inadequada com o grupo, gerando problemas de
comportamento, como agressividade e até envolvimento
com drogas. Como podemos constatar que as sequelas
são as mais abrangentes, em todos os setores da vida.
Começa com um distúrbio de leitura e escrita e acaba com
um problema que pode durar a vida inteira, como
depressão e desvio de conduta.
A dislexia e a alfabetização
Lima (2002), coloca que é função da escola ampliar
a experiência humana, portanto a escola não pode ser
limitada ao que é significativo para o aluno, mas criar
situações de ensino que ampliem a experiência,
aumentando os campos de significação.
Do ponto de vista do desenvolvimento e da
construção de significados, só pode ser significativo para a
pessoa aquilo do qual ela possui um mínimo de
experiências e de informação.
Por isso, o disléxico precisa olhar e ouvir
atentamente, observar os movimentos da mão quando
escrever e prestar atenção aos movimentos da boca
quando fala. Desta maneira, a criança disléxica associará
a forma escrita de uma letra tanto com seu som como com
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os movimentos, pois falar, ouvir, ler e escrever, são
atividades da linguagem.
Fonseca (1995) retrata muito bem isso quando diz
que uma coisa é a criança que não quer aprender a ler,
outra é a criança que não pode aprender a ler com os
métodos pedagógicos tradicionais. Não podemos assumir
atitudes reducionistas que afirmam que a dislexia não
existe. De fato, a dislexia é muito mais do que uma
dificuldade na leitura. A dislexia normalmente não aparece
isolada, ela surge integrada numa constelação de
problemas que justificam uma deficiente manipulação do
comportamento simbólico que trata de uma aquisição
exclusivamente humana.
Vários autores defendem o método fonético como
o mais adequado na alfabetização de disléxicos e não
disléxicos. Os métodos fonéticos favorecem a aquisição e
o desenvolvimento da consciência fonológica que é a
capacidade de perceber que o discurso espontâneo é uma
sequência de sentenças e que estas são uma sequência
de palavras ( consciência da palavra); que as palavras são
uma sequência de sílabas (consciência silábica) e que as
sílabas são uma sequência de fonemas (consciência
fonêmica), o que auxiliaria muito nas dificuldades dos
alunos disléxicos.
Para auxiliar o aluno disléxico em suas
dificuldades, a escola deve dar encorajamento, atender e
respeitar as capacidades e os limites da criança, estar
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informada, para amparar a criança em sua dificuldade,
manter o professor da classe familiarizado e sensibilizado
com a dislexia, para compreender e apoiar a criança, na
sala de aula, reconhecer a necessidade de ajuda extra e
desenvolver um clima de paciência, para que as crianças
possam ter tempo suficiente para cumprir suas tarefas e,
até mesmo, repeti-las várias vezes para retê-las.
É importante, também, conscientizar toda a
comunidade escolar que estas “facilidades” dadas aos
disléxicos, na verdade, representam a única forma que este
tem para competir em igualdade de condições com seus
colegas.
Sinais de dislexia na idade escolar
Segundo Ianhez (2002) estes são sinais, importantes, de
dislexia na idade escolar:
•

•Lentidão na aprendizagem dos mecanismos da
leitura e escrita;

•

•Trocas ortográficas ocorrem, mas dependem do
tipo de dislexia;

•

•Problema para reconhecer rimas e alterações
(fonemas repetidos em uma frase);

•

•Desatenção e dispersão;

•

•Desempenho escolar abaixo da média, em
matérias específicas, que dependem da linguagem
escrita;
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•

•Melhores resultados, nas avaliações orais, do que
nas escritas;

•

•Dificuldade de coordenação motora fina (para
escrever, desenhar e pintar) e grossa (é
descoordenada);

•

•Dificuldade de copiar as lições do quadro, ou de um
livro;

•

•Problema de lateralidade (confusão entre esquerda
e direita, ginástica);

•

•Dificuldade de expressão: vocabulário pobre,
frases curtas, estrutura simples, sentenças vagas;

•

•Dificuldade em manusear mapas e dicionários;

•

•Esquecimento de palavras;

•

•Problema de conduta: retração, timidez, excessiva
e depressão;

•

•Desinteresse ou negação da necessidade de ler;

•

•Leitura demorada, silabadas
Esquecimento de tudo o que lê;

•

•Salta linhas durante a leitura, acompanha a linha de
leitura com o dedo;

•

•Dificuldade em matemática, desenho geométrico e
em decorar sequências;

e

com

erros.
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•

•Desnível entre o que ouve e o que lê. Aproveita o
que ouve, mas não o que lê;

•

•Demora demasiado tempo na realização dos
trabalhos de casa;

•

•Não gosta de ir a escola;

•

•Apresenta “picos de aprendizagem”, nuns dias
parece assimilar e compreender os conteúdos e
noutro, parece ter esquecido o que tinha aprendido
anteriormente;

•

•Pode evidenciar capacidade acima da média em
áreas como: desenho, pintura, música, teatro,
esporte, etc;

O estudo da dislexia, em sala de aula, tem como
ponto de partida a compreensão, das quatro habilidades
fundamentais da linguagem verbal: a leitura, a escrita, a
fala e a escuta. Destas, a leitura é a habilidade linguística
mais difícil e complexa, e a mais diretamente relacionada
com a dificuldade específica de acesso ao código escrito
denominada “dislexia”. (PINTO, 2003)
No caso da criança em idade escolar, a
psicolinguística define a dislexia como um déficit
inesperado na aprendizagem da leitura (dislexia), da
escrita (disgrafia) e da ortografia (disortografia) na idade
em que essas habilidades já deveriam ter sido
automatizadas. É o que se denomina “dislexia de
desenvolvimento”.
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Para ensinar crianças com distúrbios de
aprendizagem, é preciso conhecer os processos
educacionais. Daí resulta a importância da pré-escola, que
é a época propícia para desenvolver a capacidade
cognitiva da criança normal ou mesmo disléxica, através de
métodos ativos e baseados na psicologia, de Jean Piaget.
É preciso então atender aos estágios de desenvolvimento
mental da criança, sem pressa de alfabetizar, antes que ela
esteja madura neurologicamente.
Para a criança disléxica, o método multissensorial
surge com o objetivo de trabalhar a criança, para que
aprenda a dar respostas automáticas duradouras (nomes,
sons e fonemas) e desenvolver habilidades como
sequenciar palavras. Na alfabetização, a introdução de
cada letra, com ênfase na sua relação com o nome/som e
com a importância em dar a sua forma correta, torna o
ensino sistemático e cumulativo, e deverá ser avaliado
regularmente, de forma a verificar a sua eficiência.
Avaliação e Diagnostico
“A palavra diagnóstico provém de dia
(através de) e gnosis (conhecimento). Se nos
atemos à origem etimológica e não ao uso
comum (que pode significar rotular, definir,
etiquetar), podemos falar de diagnóstico
como “ um olhar-conhecer através de”, que
relacionaremos com um processo, com um
transcorrer, com um ir olhando através de
alguém envolvido mesmo como observador,
através da técnica utilizada e, nesta
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família.”

Para fazer um diagnóstico correto, deve-se
verificar inicialmente, se na história familiar existem casos
de dislexia ou de dificuldades de aprendizagem e se na
história de desenvolvimento da criança, ocorreu um atraso
na aquisição da linguagem, pois as pessoas disléxicas
pensam primariamente através de imagens e sentimentos,
e não com sons e palavras, sendo bastante intuitivas.
O primeiro passo é excluir as possibilidades de
outros distúrbios. Há problemas de origem neurológica,
sensoriais, emocionais ou mesmo dificuldades de
aprendizagem por falta de ensino adequado ou de um meio
sociocultural satisfatório.
Segundo orientação da ABD, o diagnóstico só
pode ser feito após a alfabetização, entre a primeira e a
segunda série. Pois a escola alfabetiza precocemente, e a
criança não acompanha porque não tem maturidade
neurológica suficiente.
Como o diagnóstico é realizado por uma equipe
multidisciplinar, a avaliação deverá identificar dificuldades
e necessidades da criança, assim como suas
potencialidades.
A avaliação tem seu início com o psicólogo
entrevistando os pais, e enviando um questionário para o
professor. Após, o psicólogo realizará uma bateria de
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testes, onde avaliará o nível de inteligência e aplicará
testes visomotores, neuropsicológicos e de personalidade.
Seguindo a avaliação, o fonoaudiólogo e o
psicopedagogo aplicarão testes de lateralidade (direita,
esquerda, mista) e avaliação da aquisição das habilidades
(organização espacial e temporal, discriminação e
percepção visual e auditiva, memórias tátil e cinestésica,
memória imediata e de longo prazo, organização de figuras
e praxias orofaciais), teste de leitura (segmentação de
palavras – sons unitários e em sílabas, grupos
consonantais, dígrafos, vocabulário adquirido, leitura oral e
silenciosa, com compreensão e habilidade para a
aquisição fonológica) e testes de linguagem escrita (ditado,
cópia, escrita espontânea e material escolar).Também, são
solicitados parecer neurológico e testes oftalmológicos e
audiométrico.
O diagnóstico final só acontece quando a equipe
discute e direciona as suas necessidades, através da
entrevista devolutiva, que é feita com os pais.
Se o disléxico não for submetido a uma instrução
especializada,
pode
permanecer
analfabeto
ou
semialfabetizado. Geralmente os disléxicos ficam
excluídos das profissões e vocações que exigem uma
preparação acadêmica. A criança com dislexia precisa de
acompanhamento para estudar.
Condemarin (1986), diz que o objetivo principal do
tratamento re-educativo é solucionar as dificuldades
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localizadas no diagnóstico, que impedem ou dificultam o
desenvolvimento normal do processo da leitura.
O tratamento inclui dinâmicas com exercícios
auditivos, visuais e de memória. Há programas de
computador desenvolvidos para isso.
É importante definir um programa em etapas e
somente passar para a seguinte após confirmar que a
anterior foi devidamente absorvida, sempre retomando as
etapas anteriores. É o que se chama de sistema
MULTISSENSORIAL e CUMULATIVO.
O Papel dos Pais ou Responsáveis para o Diagnostico
Os pais conhecem seus filhos melhor do que
ninguém por este motivo precisa precisam ficar atentos as
frustrações, tensões, ansiedades, baixo desempenho e
desenvolvimento. É deles a responsabilidade de ajudar a
criança a ter resultados melhores, e deve partir deles, a
procura de profissionais para realizar um diagnóstico
multidisciplinar acerca das dificuldades da criança, porque
quanto mais cedo for realizado o diagnóstico e intervenção
melhor, maiores são as oportunidades de sucesso.
O encorajamento, a ajuda, a compreensão e a
paciência (pois o disléxico leva mais tempo para realizar
algumas tarefas, e poderá ter de repeti-las várias vezes
para retê-las), faz parte do papel dos pais, assim como ir
em busca de uma instituição educacional que atenda da
melhor maneira às necessidades da criança (por exemplo,
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estudar o currículo da escola e seu método de ensino).E
ter uma relação de troca, fazendo um intercâmbio entre os
acontecimentos em casa, na escola e com os profissionais
envolvidos.
Apesar de suas dificuldades o disléxico apresenta
muitas habilidades e talentos, como a facilidade para
construir, ou consertar as coisas quebradas, ser um ótimo
amigo, ter ideias criativas, achar soluções originais para os
problemas, desenhar e/ou pintar muito bem, ter ótimo
desempenho nos esportes e na música, demonstrar
grande afinidade com a matemática, revelar-se bom
contador de histórias, sobressair-se como ator ou
dançarino e lembrar-se de detalhes.
Portanto, é importante que os pais focalizem
sempre o que ele faz melhor, encorajando-o a fazê-lo. Faça
elogios, por ele tentar fazer algo que considera difícil e não
o deixando desistir. Ressalte sempre as respostas corretas
e não as erradas, valorizando seus acertos. Tranquilize a
criança, pois apesar das dificuldades de aprendizagem, ela
é inteligente e esperta. E não deixe a criança sentir que o
seu valor como pessoa está relacionado ao seu
desempenho escolar.
É importante, a criança notar que as pessoas a sua
volta estão auxiliando-a, isso deixa-a mais segura. O
acompanhamento e/ou programas especializados na
alfabetização também auxiliam. Os pais precisam mostrar
para a criança que estão interessados na sua dificuldade,
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pois quanto mais ajuda, zelo, carinho, afeto e compreensão
mais ela se sentirá capaz para evoluir.
Os pais podem auxiliar seu filho disléxico,
programando o seu dia, através do horário do sono,
incentivando a comunicação (falar e escutar são
importantes), conversando bastante com a criança,
expressando sentimentos, demonstrando interesse, tendo
vocabulário e fala fluente e estimulando suas habilidades.
Para o disléxico organizar-se, é necessário dividir
o tempo, para fazer as lições de casa, dividir trabalhos
longos em partes menores, ter um lugar específico para
fazer as lições e atividades, usar agenda, calendário
visíveis e fazer planejamento diário para suas tarefas.
O fundamental é identificar o problema e dar
instrumentos para a criança, apesar da dificuldade, levar
vida normal do ponto de vista acadêmico, familiar e afetivo.
Há indivíduos que vão depender sempre de um corretor de
texto. Mas, muitos escritores famosos fazem isso sem
constrangimento. Como eles, os disléxicos também podem
escrever livros belíssimos, desde que corretamente
orientados e incentivados.
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A BRINCADEIRA E O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Giane Borges Firmiano

A INFÂNCIA COMO VISTA HOJE
A maneira como a infância é vista atualmente é
mostrado no Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (Brasília, 1998), que vem afirmar que “as
crianças possuem uma natureza singular, que as
caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo
de um jeito muito próprio”.
Sendo assim, durante o processo de construção do
conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes
linguagens e exercem a capacidade que possuem de

terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que
procuram desvendar.

“Este conhecimento constituído

pelas crianças é fruto de um intenso trabalho de criação,
significação e ressignificação”.
Ainda convém salientar que compreender,
conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem
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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 do ser das
crianças,

elas

permanecem

únicas

em

suas

individualidades e diferenças (Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, 1998, p.22).

A partir do momento em que alcançou- se uma
consciência sobre a importância das experiências da
primeira infância, foram criadas várias políticas e
programas que visem promover e ampliar as condições
necessárias para o exercício da cidadania das crianças,
que por sua vez, passaram a ocupar lugar de destaque na
sociedade.
No Brasil temos, atualmente, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9394, que ressalta a
importância da educação infantil.
A primeira infância a qual me refiro diz respeito às
crianças de 0 a 6 anos, tornando-a primeira etapa da
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educação básica, em seu título II, art 2º nos mostra que 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.
Esta citação encontra respaldo no
art. 4º, IV que diz: “o dever do Estado com
educação escolar pública está efetivado
mediante a garantia de (...) atendimento
gratuito em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade”.

Houve também a criação do Conselho da Criança
e do Adolescente, no ano 1990.

explicitou melhor cada um dos direitos da
criança e do adolescente bem como os
princípios que devem nortear as políticas de
atendimento. Determinou ainda a criação
dos Conselhos da Criança e do adolescente
e dos Conselhos Tutelares. Os primeiros
devem traçar as diretrizes políticas e os
segundos devem zelar pelo respeito aos
direitos das crianças e dos adolescentes,
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entre os quais o direito à educação, que para
as crianças pequenas incluirá o direito a
creches e pré-escolas. ( CRAIDY, 2001,
p.24)

Na visão de muitos autores, a criação do
Conselho da Criança e do Adolescente é vista como um
marco no que diz respeito ao reconhecimento e valorização
da infância por parte das políticas públicas.
Torna-se relevante citar também o Plano Nacional de
Educação (PNE), que em consonância com os princípios
da Educação para Todos, estabelece metas relevantes de
expansão e de melhoria da qualidade da educação infantil.
A atuação, nesse sentido, tem como
objetivo concretizar as metas estabelecidas no PNE e
incentivar estados e municípios a elaborarem seus planos
locais de educação, contemplando neles a educação
infantil, ressaltando assim a importância destinada à
infância na sociedade atual.

O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Apesar de geralmente pensarmos que a brincadeira é
só uma descontração para as crianças, precisamos
entender sobre a importância do brincar.
Esse é o momento de aprender, experimentar, descobrir
o mundo e os seus limites.
Brincando, as crianças conseguem estabelecer
relações sociais, entender sua autonomia, organizar
emoções, aprender regras, testar as suas limitações
físicas, desenvolver o raciocínio, atenção, imaginação e
criatividade.
Além disso, brincar desenvolve a aprendizagem da
linguagem e habilidade motora. Nas brincadeiras em
grupo, se aprende a compartilhar, cooperar, liderar e
competir. Já com os jogos, é possível mostrar seus
sentimentos e se expressar de diferentes formas.
Usando a imaginação e o faz de conta, a criança
consegue simular situações da sua vida, o que permite
maior expressão das suas emoções. Brincar se torna uma
forma segura de encenar medos, angústias e conflitos.
As relações interpessoais são tão importantes para
o

desenvolvimento

infantil

quanto

os

conteúdos

trabalhados no âmbito educacional. Pois, caso um desses
aspectos

seja

desconsiderado,

podem-se

observar
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dificuldades no tocante à aprendizagem, como também,
atrasos no desenvolvimento do aluno.
Nesse sentido, no contexto da Educação Infantil, é
importante valorizar as etapas da infância, sobretudo no
que se refere ao período das brincadeiras.
As crianças se relacionam de várias formas com
significados e valores inscritos nos brinquedos. Existem
várias possibilidades de brincar: solitariamente; em grupo;
entre crianças de idades diferentes; entre adultos e
crianças; de adultos entre si.
Existem diferenças também entre: brincadeiras
organizadas

pelas

próprias

crianças;

brincadeiras

tradicionais; jogos; atividades lúdicas propostas pelo
adulto, com conteúdos específicos a serem desenvolvidos
com objetivo final.
A aprendizagem escolar se beneficia com o espaço
da brincadeira, inclusive, no que diz respeito a conteúdos
específicos do currículo escolar, que podem ser ensinados
por meio do jogo. Corroborando essas ideias, Vygotsky
(1998) enfatiza a importância do brinquedo e da brincadeira
de faz-de-conta para o desenvolvimento infantil.
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Por exemplo, quando a criança coloca várias
cadeiras, uma atrás da outra, dizendo tratar-se de um trem,
percebe-se que ela já é capaz de simbolizar, pois as
cadeiras enfileiradas representam uma realidade ausente,
ajudando a criança a separar objetos de significados.

Tal capacidade representa um passo
importante para o desenvolvimento do pensamento,
pois faz com que a criança se desvincule das
situações concretas e imediatas, sendo capaz de
abstrair.
Assim sendo, as brincadeiras que são
oferecidas à criança devem estar de acordo com a
zona de desenvolvimento na qual ela se encontra.
Logo, pode-se perceber a importância de o professor
conhecer a teoria desse autor.
A noção de zona de desenvolvimento proximal
interliga-se,

portanto,

de

maneira

muito

forte,

à

sensibilidade do professor em relação às necessidades e
capacidades da criança e à sua aptidão para utilizar as
contingências do meio, a fim de dar-lhe a possibilidade de
passar do que sabe fazer para o que não sabe.

Giane Borges Firmiano

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1655

Vygotsky (1998), conclui que o brincar de faz-deconta

é

uma

aprendizagem

importante
e

fonte

de

desenvolvimento.

promoção
Este

da

momento

possibilita à criança atuar numa esfera cognitiva que
ultrapassa aspectos da realidade física, na medida em que
depende de motivações internas.
As brincadeiras de faz de conta ( quando as
crianças exploram objetos imitando ações de adultos,
exemplo um carrinho ou mesmo um toco de madeira que
as crianças manipulam como se estivessem se deslocando
numa estrada buzinando),e as brincadeiras de papéis
sociais ( em que as crianças fazem de conta, também se
colocam em lugares de outros: princesa, bombeiro,
cabeleireiro e etc). O brincar possibilita às crianças
diversas e variadas possibilidades de ação, compreensão,
interpretação e criação.

A brincadeira de papéis também cria uma zona de
desenvolvimento próximo para as crianças, pois como diz
Vygotsky (2008), na brincadeira a criança sempre age
como se fosse mais velha, tem atitudes que estão para
além da sua média de idade. Este é um aprendizado
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aprende

naturalmente ao brincar e não pela oposição do adulto.
No brincar, as coisas podem se tornar outras coisas, o
mundo pode virar de ponta-cabeça. Isso permite às
crianças se deslocar da realidade imediata e viajar por
outros tempos e lugares.
As crianças aprendem a brincar e a interpretar a partir
de um conjunto de vivências e referências e, por meio das
brincadeiras que fazem parte do seu cotidiano, criam seus
valores e costumes. Assim as gerações transformam as
brincadeiras

transmitidas

ao

longo

do

tempo,

simultaneamente criando as suas próprias e modificando
as regras e as formas de jogar. Dessa forma, a criança
constrói sua própria forma lúdica ( BROUGÈRE, 2008).
Independentemente do tipo ou das características do
brinquedo, pelo brincar o desenvolvimento infantil está
sendo estimulado.

O Brincar
O brincar para a criança não tem o mesmo
significado que tem para o adulto, que em muitos casos
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acredita que a recreação é uma ocupação de tempo livre,
um afastamento da realidade.
Brincar não é só ficar sem fazer nada, como pensam
alguns adultos, é necessário estar atento a esse brincar,
pois

essa

é

uma

potencialidades,

atividade

descobre

ao

papéis

qual

desenvolve

sociais,

limites,

experimenta novas habilidades, formando um novo
conceito de si mesma.
A criança desenvolve-se durante o brincar da
mesma forma que se esforça para aprender a andar, falar,
comer etc. Brincar de faz de conta, de amarelinha, de
esconde-esconde,
desenvolvem

de

casinha,

potencialidades

e

são
as

situações
preparam

que
para

brincadeiras de jogos.
A utilização de brinquedos e jogos educativos com
fins pedagógicos me leva a crer que o uso desses materiais
é

de

grande

importância

no

processo

de

ensino/aprendizagem e de desenvolvimento infantil.
Quando os professores promovem atividades de
cunho direcionado usando a brincadeira para dar prazer e
conforto à criança, pode-se perceber que é muito relevante
esse brincar para a aprendizagem desses indivíduos.
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O brincar livre também é importante e promove esse
processo de ensino/aprendizagem, assim deve ser
incentivado e promovido pelos educadores. Pois, quando a
criança está praticando a brincadeira e os jogos, entendese que essa ação é voluntária, por isso a criança não visa
nenhum resultado.
Segundo Kishimoto (2001), “...o jogo, por
ser uma ação voluntária da criança, um
fim em si mesmo, não pode criar nada,
não visa a um resultado final”.

A brincadeira espontânea e livre possibilita à criança a
expressão de suas angústias e alegrias, também auxilia no
desenvolvimento da inteligência e da parte motora,
fazendo com que todas as emoções e todas as suas
vontades, sejam elaboradas e colocadas em prática
através da imaginação da criança.
Assim, a brincadeira é algo muito maior e muito mais
importante do que somente a imaginação e o fantasiar das
crianças, pois ela auxilia no desenvolvimento cognitivo,
social e emocional das crianças.
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A BRINCADEIRA NAS PRÁTICAS COTIDIANAS

Também para as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (Brasil, 2010a), as crianças são
sujeitos históricos e de direitos, que interagem, brincam,
imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam,
experimentam, narram, questionam e constroem sentidos
sobre a natureza e a sociedade. E fazem isso a partir de
suas ações com os objetos, na relação com os outros,
quando se relacionam com a natureza ao ar livre, nos
momentos de cuidados, quando convivem com o
patrimônio cultural, com hábitos e costumes, com as
linguagens, com a língua materna, com os conhecimentos
acumulados, enfim, com a ciência e a arte.
À medida que as crianças ampliam o seu repertório de
experiências,

conseguem

criar

novas

formas

de

representar a realidade em suas brincadeiras.
O brincar requer muitas aprendizagens e constitui um
espaço de transformação, na medida em que a criança
produz novos significados para esse brincar. Nesse
sentido, ele assume importância fundamental como forma
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de participação social, na qual as crianças criam laços de
solidariedade e de comunhão entre os sujeitos que dele
participam.
Assim, quando brinca, a criança compreende como as
coisas acontecem e funcionam e se prepara para a vida,
pois adquire contato com o mundo físico e social, podendo
transformar e produzir novos significados. Ao brincar na
escola, as crianças estabelecem diferentes vínculos,
realizam trocas de experiências, desenvolvem e participam
de situações de interações sociais e de diferentes
aprendizagens.
As interações que surgem entre elas por meio do
brincar

favorecem

o

exercício

da

construção

da

convivência. Nesse sentido, pode-se dizer que o ato de
brincar possibilita que a criança, aos poucos, amplie as
relações sociais, aprenda a articular seus interesses
pessoais com os dos demais e participe do movimento da
socialização desde muito cedo, respeitando as diferenças
e compreendendo as regras. Com isso, aprendem a ser
mais cooperativas e solidárias.
Quando, pouco a pouco, as crianças passam a dividir
um

mesmo

espaço

de

brincadeiras,

começam

a
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estabelecer parcerias. Isso nem sempre se dá de modo
tranquilo. Muitas vezes aparecem os conflitos e as disputas
pelos brinquedos.
O processo de negociação e interação que daí nasce
reforça a brincadeira como espaço de aprendizagem, e
a(o) professor(a) precisa considerar, quando intervir de
modo a possibilitar que as crianças percebam a situação e
proponham alguma alternativa de convivência.
A comunicação é papel fundamental para as
brincadeiras: a designação de papéis, a definição dos
espaços de brincadeira, o estabelecimento das regras e
combinados, até os diálogos que se desenvolvem na ação
do brincar. Partindo da compreensão de que são múltiplas
as linguagens, a criança tem um amplo campo de formas
de expressão possíveis, e o fato de não ter ainda adquirido
a linguagem oral não quer dizer que ela não tenha
linguagem.
O documento Subsídios para Diretrizes Curriculares
Nacionais Específicas da Educação Básica (2010b) aponta
a linguagem como elementos articuladores entre saberes
que as crianças trazem e constroem e o conhecimento
social e historicamente acumulados. Compete às (aos)

Giane Borges Firmiano

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1662

professores (às) proporcionar às crianças experiências
com a linguagem considerando que a brincadeira como
experiências de cultura e forma privilegiada de expressão
da

criança

deve

ser

oportunizada

em

situações

espontâneas e planejadas, com e sem a intervenção dos
adultos (BRASIL,2010b, p.24).
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PROJETO DE INTERVENÇÃO: REEDUCAÇÃO
ÉTNICO RACIAL

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

Em

nossa

proposta

de

intervenção

supomos

promover estratégias de uma reeducação étnico racial.
Sabendo a importância desse tema, para que acabe o
preconceito, discriminação racial. Ajudando o educando a
ter uma visão aberta de um ser que respeite o próximo
como a si mesmo, valorize sua cultura e não despreze a
cultura de seu próximo, sabendo que todos nós temos uma
cultura, uma história de vida que tem que ser respeitada e
valorizada. Que nenhum ser é melhor que o outro, somos
todos iguais e também diferentes, com opiniões diversas e
multiculturas.

Para que isso aconteça, é preciso ter

algumas mudanças no cenário, contexto escolar.
É necessário pensar em respostas educativas da
escola bem como pensar em suas responsabilidades para
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garantir o processo de aprendizagem para todos os alunos,
respeitando-os em suas múltiplas diferenças.
Aproveitar a sala de leitura, ou biblioteca, para que
tenha livros infantis com histórias de personagens de
crianças negras, ou pessoas negras que fizeram ou que
fazem a diferença até hoje, para que a própria criança se
encontre no ambiente escolar. Se for uma escola que tenha
brinquedoteca, ou espaço para se brincar, ter bonecas,
bonecos negros, não só apenas bonecas de pele branca,
para que a criança se veja, se imagine no mundo infantil.
A seleção de brinquedos envolve diversos
aspectos: ser durável, atraente e adequado,
apropriado a diversos usos, garantir a
segurança, ampliar oportunidades para
brincar, atender à diversidade racial, não
conter preconceitos de gênero, classe social
e etnia, não estimular à violência, incluirá
diversidade de materiais e tipos:
tecnológicos, industrializados, artesanais e
produzidos pelas crianças, e professoras e
pais (KISHIMOTO, 2014, p.02).

Nas brincadeiras de faz de conta, o pentear
o cabelo no salão de beleza, diante do
espelho, leva a criança a conhecer a cor de
sua pele, o tipo de cabelo e apreciar a
estética de seu grupo cultural. A mediação
da professora, quando valoriza as
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características de cada uma, auxilia a
construção a identidade da criança.
Oferecer bonecas negras, brancas e objetos
de enfeite de cada grupo cultural nas áreas
de faz de conta possibilita vivenciar o modo
de vida da criança e sua família
(KISHIMOTO, 2014, p. 10).

Atualmente, a imagem é usada nos meios de
comunicação, como a forma mais imediata de influenciar e
causar impacto. Como não considerar que trabalhamos
com modelos, que na maioria das vezes não trazem
elementos de identificação para uma grande maioria da
população?
Grande

parte

das

imagens

que

trazem

representações de pessoas é de crianças e adultos
brancos, marcadamente com traços de origem europeia.
Poucas são as imagens de indígenas e negros. Na escola,
se faz uso dessas mesmas imagens e de outras
consideradas didáticas, reforçando a cultura dominante.
Como querer que nossas crianças se representem
graficamente

senão com

os

modelos

a

que

são

submetidas? Na verdade, essa rejeição à sua própria
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imagem se dá pela imposição de padrões de beleza
marcadamente europeus e pela falta de conhecimento das
matrizes africana e indígena como referência de formação
do povo brasileiro. O que se observa, então, são crianças
visivelmente negras, procurando se retratar, pintando-se
com o “lápis cor de pele” – como foi convencionado pelas
crianças (e vários adultos) o ocre ou o rosa esmaecido.
Como trazer à tona o sentimento de pertencimento a uma
etnia?
O que professores precisam repensar sobre o tipo de
prática que estão realizando?
Que representações da origem étnica de nosso povo estão
sendo veiculadas em nossa escola?
O que estão ofertando aos alunos como modelos nas
imagens que usam diariamente em trabalhos, livros,
filmes?
Essas reflexões, por si só, já são indicativo para a escola
(re)pensar

ações

afirmativas

que

favoreçam

o
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desenvolvimento da autoestima e autoimagem de seus
alunos. A escola deve desenvolver em seu ambiente a
ética, os direitos e deveres dos cidadãos, o respeito às
diferenças, a tolerância e a solidariedade, torna-se
necessário:
•

Promover aprofundamento do conhecimento dos
profissionais

de educação

sobre

a

diversidade

étnico-cultural brasileira e suas implicações nos
cotidianos educacionais.
•

Oportunizar espaços de discussão no coletivo
(entendido como todos os segmentos da escola:
professores, pais, alunos e funcionários) sobre as
questões raciais/étnicas, tendo em vista o contexto
onde tais questões se inserem.

•

Refletir sobre a diversidade cultural presente nas
instituições educacionais, e na sociedade, de modo
geral, a fim de garantir práticas emancipatórias.

•

Estimular práticas pedagógicas que contemplem as
africanidades brasileiras

numa

perspectiva

multicultural, em conformidade com o que indicam as
legislações

educacionais

(LDB,

PCNs,

Lei
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10.639/2003) e reivindicações da sociedade.
•

Subsidiar educadoras e educadores no cumprimento
eficaz

da

Lei

10.639/2003,que

institui

a

obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura
Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares.

Para isso é de suma importância que os educadores
tenham uma formação multicultural, crítica e reflexiva. Para
que desde a educação infantil, seja trabalhado questões
étnicas, respeito e uma verdadeira construção da
identidade da criança negra.
Os professores precisam problematizar conceitos
como

discriminação,

preconceito

e

racismo

na

caracterização do comportamento de uma criança, que
percebe

diferenças raciais, expõe

preferencias,

se

identificando ou rejeitando crianças negras.
O educador deve estar atento a crianças que estão
isoladas por algum tipo de preconceito e intermediar, e o
profissional estar pronto a deixar qualquer tipo de
preferencias ou preconceito fora da escola, pois o
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educando percebe fácil, e tem o educador como
referencial, e os segue.
O que importa, na formação docente, não é
a repetição mecânica do gesto, este ou
aquele, do desejo, da insegurança a ser
superada pela segurança, do medo que, ao
ser “educado”, vai gerando coragem
(FREIRE, 1994, p. 50).

Toda a Gestão Escolar deve estar comprometida, em
uma

educação

igualitária

sem

qualquer

tipo

de

preconceito.
Não só a escola, mas a sociedade tem esse dever de
educar o indivíduo para ser capaz de conviver e respeitar
o próximo.
Através da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de novembro 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”(Brasil,

2008),

podemos

trabalhar de forma prática com matérias e propostas
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inovadoras a questão étnico racial, atendendo assim as
necessidades do próprio sujeito histórico, tornando
possível que os alunos sejam protagonistas de sua própria
história.

Segue abaixo um modelo de projeto com suas
etapas:
Projeto: Mãe África, a raiz da minha cultura.
Idade: 5 anos - Educação Infantil
Duração:
Produto final: Arvore genealógica e dança do
Maracatu.
Objetivo:
• Educar para a igualdade racial.
• Oportunizar as crianças da educação infantil
a vivência da cultura afro-brasileira, contribuindo
para a construção do olhar étnico racial e do
comportamento cidadão ainda na primeira infância.
• Reconhecer

a

importância
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histórica e cultural negra e sua
influência na cultura brasileira.
• Possibilitar
valorização

da

a

construção

cultura

negra

e
e

africanidade.
• Valorizar a diversidade e o
respeito pela mesma.
• Valorizar ações de cooperação,
respeito, solidariedade e diversidade.
• Reconhecer a importância da
influência

negra

na

sociedade

brasileira
• Fomentar a discussão, reflexão
e o diálogo pedagógico entre os
educadores à cerca das possibilidades
de

desenvolvimento

de

práticas

educativas inclusivas e de valorização
étnico racial.

Etapas
1. Acolhimento.

Atividades
Atividade 1A: No primeiro momento
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projeto
roda

a
de

educandos,

conversando com os eles sobre a
cultura africana e sua influencia na
construção da cultura brasileira. Irá
apresentar para os alunos alguns
objetos africanos e vestimentas para
que as crianças possam se integrar
com o que está sendo exposto para
eles.
Atividade 1B: Para a introdução e
familiarização

das

crianças

a

professora fará uma contação de
histórias, com a história Bruna e a
galinha D’angola da escritora Gercilga
de Almeida, para que as crianças
conheçam os costumes e a cultura
africana.
Atividade 1C: A professora falará e
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sobre

grandes brasileiros, negros e negras
que tiveram seus nomes marcados na
história de nosso país, para mostrar a
valorização do negro, e desmistificar o
estereótipo

do

desfavorecido,

negro
apenas

pobre
do

e

negro

escravo que até então é contado nas
historias.
2. Ancestralidade:

Atividade 2A: Iniciar as atividades com
a leitura do livro Eu não sei de qual
Quem somos?
África veio o meu bisavô de Tadeu
De onde viemos?
Costa. Ressaltando para as crianças
o respeito que há pelos mais velhos
na cultura africana.
Atividade 2B: A história do meu nome.
A professora fará uma pesquisa
previa da origem e significado do
nome dos alunos da sala. Ao início da
atividade ela pergunta aos alunos se
eles sabem o significado de seus
nomes, e quem escolheu o nome para
eles.
Após
os
resultados
apresentados pelas crianças, a
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professora apresenta o que ela
conseguiu com sua pesquisa. Com
esta atividade, buscamos fortalecer a
história pessoal de cada criança, seu
reconhecimento,
seus
vínculos
parentais e afetivos. Usar o nome e
sua história para trazer valores
interculturais. Muitas vezes, os nomes
carregam significados e valores que
são desconhecidos pela maioria e,
muitas vezes vêm de outras culturas.
Atividade 2C: Para atividade de casa
e iniciação do projeto final, a
professora pede que com a ajuda dos
pais as crianças criem suas arvores
genealógicas, para o fortalecimento
do seu eu, e conhecimento de seus
ancestrais.
Atividade 2D:
Os alunos irão
apresentar o resultado encontrado
com seus familiares, e como ficarão
suas arvores genealógicas.
3. Abayomi:

Atividade 3A: Ainda falando sobre a

A importância da relevância da família que se têm na
família

no cultura africana, as famílias são
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e convidadas para vir participar do

desenvolvimento

projeto. Será o Dia da Família na

das atividades.

escola. Para começar as atividades
será contada para as crianças e suas
famílias a história da Abayomi.
Atividade 3B: Após a contação de
história com a ajuda das crianças os
familiares farão a confecção das
bonecas Abayomi. As professoras
montaram

uma

oficina

para

a

confecção das bonecas Abayomi,
que serão distribuídas para os
visitantes no dia da mostra cultural.
4. Corporeidade:
Corpo que pensa,
se movimenta,
brinca e se
comunica.

Atividade 4A: A história do Maracatu,
com o auxílio de fantoches a
professora vai de forma lúdica contar
a história do Maracatu para as
crianças. Durante a história serão
apresentados

alguns

dos

instrumentos que são utilizados e
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também as vestimentas, que serão
trazidos

pela

professora

para

demonstração.
Atividade 4B: Para que as crianças
tenham uma melhor visualização da
dança do Maracatu as crianças
verão vídeos da internet com as
danças e canções do Maracatu, para
se familiarizarem com as canções e
alguns passos. Ao final da exposição
dos vídeos a professora falará sobre
as influências trazidas pelo Maracatu
suas e tradições.
Atividade 4C: Oficina para confecção
dos instrumentos e vestimentas que
serão utilizadas na dança, no dia da
apresentação da mostra cultural.
Atividade

4D:

Apresentação

da

música e da coreografia que será
apresentada

pelas

criança,
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apresentação

na

amostra.

5. Projeto

final. Atividade

5A:

Com

dados

Organização e

apresentados

Apresentação

atividade 2D, com o auxílio da

Cultural.

pelos

os

alunos

na

Mãe professora serão confeccionadas as

África, a raiz da árvores Genealógicas de cada aluno
minha cultura.

para a apresentação na mostra
Cultural.
Atividade 5B: Confecção de Banners
com a biografia e feitos de grandes
negros

e

negras

(também

mestiços/as) da história do Brasil,
como Luiz Gama – Juliano Moreira –
Gonçalves Dias – Machado de Assis
– Carolina Maria de Jesus – Pelé –
Elza Soares – Grande Otelo – entre
tantos outros, relembrando o que foi
falado na atividade 1C. Para que as

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1680

famílias também conheçam essas
estórias e o valor desses feitos
históricos

conquistados

pelos

negros.
Atividade 5C: Mostra cultural: Onde
as crianças verão em prática tudo o
que foi confeccionado e aprendido.
Os banners estarão espalhados
pelos espaços da escola. Haverá a
apresentação

da

dança

do

Maracatu, e após desfile para que
seja

visto

as

vestimentas

confeccionadas por eles, além da
exposição das arvores genealógicas
para que conheçam suas origens, e
também exposição dos instrumentos
feitos pelas crianças. Ao final da
mostra

serão

distribuídas

as

bonecas Abayomi confeccionadas
pelas famílias com a ajuda das
crianças, junto com um pergaminho
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contendo sua historia e significado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender o processo de construção de
identidade étnico-racial é um desafio complexo, é uma
relação social ligada a critérios de inferioridade e
superioridade.
As escolas e a educação brasileira em si vivem
ainda

uma

falsa

democracia

racial,

é

notável

a

desigualdade que há em relação à oferta de condições
para o desenvolvimento dos educandos. Não se sabe ao
certo quando surgiu essa desigualdade, mas essas
diferenças são marcantes e totalmente destrutivas para os
elementos culturais dos estudantes que não fazem parte
das culturas mais valorizadas.
O ambiente escolar deve ser um ambiente propício
para um bom desenvolvimento da criança, e deve ser um
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local de harmonia, pois a exclusão ou desvalorização da
criança por suas características podem causar a reclusão
de suas emoções despertando demais problemas tanto
emocionais como educacionais. Desta forma é visível notar
o quanto a prática do racismo principalmente no meio
escolar prejudica a formação da identidade do sujeito
negro,

desmoralizando

e

desconstruindo

suas

características particulares e sua cultura.
É na figura do professor que está a chave para que
muitos avanços possam ocorrer, e apesar disto, pode
ressaltar a pouca capacitação que os docentes têm em
relação ao tema. É papel do professor intervir com
atividades que associa a cor negra a algo positivo. Mostrar
e solicitar apresentando aos alunos obras de artistas,
escritores, poetas, jogadores e pessoas da comunidade
negros e negras, como meio de mostrar o positivo,
contrapondo-se ao estereótipo.
Para que haja a igualdade racial o professor deve
se atentar que é necessário cuidar para que não tenham
apenas brinquedos com estereótipos de crianças brancas,
histórias de princesas brancas, mas também brinquedos
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com estereótipos de belas negras, histórias de princesas e
príncipes negras (os), e etc. É indispensável que a criança
negra veja suas características de forma positiva, para a
afirmação de sua identidade.
Necessitamos de uma formação docente que nos
prepare para diversidade cultural, e principalmente para
questionar o currículo e suas práticas, da relação que a
criança estabelecer é que ela poderá se enxergar de forma
negativa ou positiva, e isso será determinante para a
construção do saber, do seu próprio eu.
Não se trata apenas de educar com igualdade, mas
de ensinar a conviver nas diferenças, ressaltando as
peculiaridades e especificidades de cada um. Não se trata
apenas de respeitar e o utilizar o termo consciência negra,
mas

resgatar

as

demais

etnias

dessa

educação

completamente mergulhada e envolvida pelo preconceito.
A descoberta do eu e da identidade do individuo negro está
totalmente ligada a como o sujeito se vê e se posiciona na
sociedade.
E é por estar em formação que a criança negra
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desde a Educação Infantil necessita de uma referência que
oriente a construção da sua personalidade e no
reconhecimento e valorização da sua identidade através da
sua cultura.
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HISTÓRIAS INFANTIS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Elaine Santos Nascimento Leite

O letramento consiste em possibilitar o contato aos
diversos gêneros literários levando a compreender os que
eles trazem. Por isso são de foco principal nesse estudo a
leitura de textos e histórias infantis e suas contribuições
como

recursos

pedagógicos

no

processo

ensino-

aprendizagem.

Nossa primeira tipologia escolhida foram os contos
de fadas. Um conto de fadas é um tipo de história que
tipicamente

apresenta

personagens

fantásticos

como dragões, elfos, fadas, gigantes, gnomos, unicórnios
ou bruxas, príncipes e princesas, entre outros. A história
também, geralmente, apresenta encantamentos. Contos
de fadas se distinguem de outras narrativas folclóricas
como as lendas (que, em geral, envolvem a crença na
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histórias

claramente morais, incluindo as fábulas.
Como exemplo o título “A bela Adormecida” da obra
Contos Grimm publicado em 1812. Este conto pode ser
trabalhado no letramento de crianças a partir dos 4
anos. Com ele temos a oportunidade de despertar a
criatividade, a imaginação. Por se tratar de texto que
agrada o leitor da faixa etária (e de outras também), é
possível estimular o hábito pela leitura.

Com o conto ainda é possível desenvolver
habilidades sociais, enriquecer e ampliar o vocabulário e
desenvolver o raciocínio lógico e rápido.

Há algum tempo, inúmeras crianças não tinham
acesso à literatura infantil. Um dos fatores que impedia
esse acesso era o fato de o custo para aquisição de um
livro ser de valor considerado alto para a realidade de parte
da população. Atualmente, além de existir uma variedade
enorme de contos de fadas disponíveis, estes podem ser
encontrados tanto em material impresso quanto em mídias
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digitais, propiciando acesso com maior facilidade e maior
número de pessoas.

Fábula é uma das mais antigas formas de contar
histórias,

mas

que

ainda

prende

a

atenção

dos

pequeninos, por isso, o segundo gênero escolhido. O autor
Esopo utiliza diversos bichos como personagens em suas
fábulas. Esse modelo de narrativa como objetivo de leitura
para crianças é recomendado, principalmente pela
natureza alegórica de seu discurso e pela possibilidade de
discussão sobre a moral, levando o leitor a questioná-la e
relacioná-la com o mundo real.

Em uma realidade em que vivemos, no qual os
valores acabam sendo tarefa da escola com seus
educadores, esse recurso torna-se um forte aliado.

A terceira escolha são as lendas. Como exemplo, a
lenda do Saci Pererê é uma das mais conhecidas pela
popularização com Monteiro Lobato no Sítio do Pica Pau
Amarelo. A lenda é uma narrativa de cunho popular que é
transmitida principalmente de forma social, de geração
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para geração. Elas são frutos da imaginação das pessoas
que as criam. Tem a função de divertir, ensinar e fixar os
costumes e crenças de determinada região.

As Lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas
diretamente pela miscigenação na origem do povo
brasileiro. Devemos levar em conta que uma lenda não
significa uma mentira, nem tão pouco uma verdade
absoluta, o que devemos considerar é que uma história
para ser criada, defendida e o mais importante, ter
sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter no
mínimo

uma

parcela

de

fatos

verídicos.

Muitos

pesquisadores, historiadores, ou folcloristas, afirmam que
as lendas são apenas frutos da imaginação popular, porém
como sabemos as lendas em muitos povos são "os livros
na memória dos mais sábios".

Além do trabalho com esses gêneros textuais,
algumas outras práticas que permeiam a Educação Infantil
contribuem para a alfabetização e o letramento desde a
mais tenra idade. Sendo profissional de educação de uma
destas unidades, sinto-me a vontade para compartilhar
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algumas práticas que vêm sendo realizadas com
resultados positivos.

Uma delas é o uso da Sala de leitura, espaço com
grande variedade de livros, no qual as crianças têm livre
acesso de escolha e exploração do acervo. Nesse espaço,
além da exploração, existe o momento de “Contação de
histórias”, no qual a criança realiza a “leitura” da história
escolhida para os colegas e professora.
Também temos o “Projeto Biblioteca Circulante”.
Consiste na escolha da criança de um livro para levar para
casa, e conta com a participação das famílias, que devem
ler esse livro para a criança. Esse projeto fortalece o
vínculo aluno/escola/família e estimula a prática da leitura,
além de desenvolvimento do senso de responsabilidade
pela criança pelo livro que está sendo emprestado.
Em sala de aula, contamos com a caixa “A hora da
leitura”, com diversos títulos de livros, gibis e revistas para
que as crianças explorem em sala de aula quando assim o
desejarem. A caixa fica acessível para elas.
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Ao longo do processo vamos percebendo os
avanços dessas contribuições no desenvolvimento das
crianças.

A carência da leitura e da escrita
Exames oficiais denunciam a acentuada deficiência
nas habilidades de leitura e de escrita entre alunos
brasileiros. Talvez por não darem importância a essas
habilidades, responsáveis pelo avanço educacional… A
ausência da prática da leitura e da escrita, implica em um
movimento retrógrado ao desenvolvimento culto do
indivíduo, levando em conta que a efetivação do
conhecimento se dá a partir da prática constante do que se
aprendeu.

As questões a respeito da alfabetização ganharam
mais ênfase a partir do momento em que esta passou a ser
um direito de todo cidadão, ou seja, essa necessidade da
leitura e da escrita se deu quando as instituições
educacionais passaram a serem vistas como meras
responsáveis pela formação da verdadeira cidadania, pelo
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progresso da nação e efetivação da democracia, tendo
como base os países mais civilizados do planeta.

Há, portanto, uma acentuada discrepância entre o
processo de alfabetização do passado com a do momento.
No passado, o principal objetivo a respeito da alfabetização
era o de que a pessoa soubesse ler e escrever,
simplesmente, para votar, mas hoje esse processo se
evoluiu, com perspectivas que vão além dessa visão
implícita.
As primeiras cartilhas brasileiras, produzidas no final
do século XIX, sobretudo, por professores fluminenses
e paulistas a partir de suas experiências didáticas,
baseavam-se nos métodos de marcha sintética de
soletração, fônico e de silabação e circularam em
várias províncias por muitas décadas. (MORTATTI,
2006, p. 5)

Mesmo diante dos avanços tecnológicos, dos
desafios cada vez mais complexos e constantes, muitos
acreditam que alfabetizar é um processo que se encerra a
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partir do momento em que se aprende a ler e a assinar o
próprio nome.
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ARTE E MÚSICA COMO FORMA DE
APRENDIZADO
Fernanda Cristina Silva Pereira

RESUMO
Através da análise do ambiente Escolar nos dias atuais,
identificar formas diferentes de aprendizado para alunos
com necessidades educacionais especiais, torna-se uma
prática interessante, produtiva e indispensável. Faz com
que os alunos desenvolvam habilidades não descobertas
através da forma convencional de ensino. Sabe-se que a
criança desenvolve suas principais habilidades nos
primeiros anos de atividade escolar. O conhecimento do
funcionamento destes cenários nos leva a uma análise
profunda e específica, com isso, a utilização da música na
educação infantil é de grande importância no
desenvolvimento dos alunos, esse método trabalha
diversas habilidades e capacidades das crianças. Porém
não devemos encará-lo somente como uma forma de
diversão e lazer, mas entender que, além disso, o trabalho
com a música é uma forma lúdica e significativa de
aprendizagem e interação social.
Palavras-Chave: Música Educação Infantil, Necessidades
Educacionais Especiais, Desenvolvimento pessoal e
social.
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Through the analysis of the school environment today,
identifying different forms of learning for students with
special educational needs becomes an interesting,
productive and indispensable practice. Causes students to
develop undiscovered skills through the conventional way
of teaching. It is known that the child develops his / her main
abilities in the first years of school activity. The knowledge
of the operation of these scenarios leads us to a deep and
specific analysis, with this, the use of music in early
childhood education is of great importance in the
development of the students, this method works diverse
talents and capacities of the children. However, we should
not only regard it as a form of fun and leisure, but also
understand that working with music is a playful and
meaningful form of learning and social interaction.
Keywords: Child Education, Special Educational Needs,
Personal and social development.

1.INTRODUÇÃO
1.
O objetivo deste trabalho é traçar métodos eficazes
da Música como forma de aprendizado e desenvolvimento
dos alunos com necessidades educacionais especiais.
O que o torna relevante e o justifica é a escassez de
debates acerca deste tema, visto que o aprofundamento
das ideias referentes a Música na Educação Infantil
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necessita de novos conceitos e novos paradigmas que
representem e traduzam as práticas educacionais que a
Música propõe.
O escopo do trabalho compreende os estudos
bibliográficos e em campo sobre as práticas utilizadas na
Educação Infantil e a Música como ferramenta de apoio e
aprendizado nesta etapa educacional. O que o torna
relevante e o justifica é a escassez de debates acerca
deste tema, visto que o aprofundamento das ideias
referentes a Música na Educação Infantil necessita de
novos conceitos e novos paradigmas que representem e
traduzam as práticas educacionais que a Música propõe.
Utilizando orientações contidas em Maia (2008) a
elaboração deste trabalho do ponto de vista metodológico
fundamentou-se em pesquisa bibliográfica, na área de
Educação Infantil, especialmente na literatura voltada a
Música como forma de aprendizagem, Para a abordagem
deste tema foram utilizados livros específicos de Educação
Infantil, Música e artigos eletrônicos.

2.A ORIGEM DA MÚSICA
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De acordo com Brito (2002), as épocas remotas que
demarcam a presença do que viria ser a música apontam
para uma consciência mágica, mítica, responsável pela
transformação de sons em músicas e seres musicais,
produtores de significados sonoros. Os tantos mitos e
lendas relacionando vida, mundo, sons e silêncios,
conferindo poder e magia aos sons e, consequentemente,
aos instrumentos musicais, expressam essa condição.
Existem muitas teorias sobre a origem e a presença
da música na cultura humana. A linguagem musical tem
sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras,
em cada época e cultura, em sintonia com o modo de
pensar, com os valores e as concepções estéticas
vigentes.
O emprego de diferentes tipos de sons na música é
uma questão vinculada à época e à cultura. O ruído, por
exemplo, considerado durante muito tempo como nãosom, ou som não musical, presente apenas nas produções
musicais alheias ao modelo musical ocidental, foi
incorporado e valorizado como elemento de valor estético
na música ocidental do Séc. XX.
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Apresentando a ideia do autor Leinig (2009), a
música fez parte de todos os períodos pelos quais passou
a humanidade.

2.1 LINGUAGEM MUSICAL

Segundo Brito (2003), antes do seu nascimento, as
crianças já estão imersas num mundo de sons. Dentro do
útero, os bebês escutam e reagem aos sons do corpo
materno e mesmo aos sons externos. Ao nascerem, os
bebês são capazes de distinguir a voz humana e outras
fontes sonoras.
A voz materna é reconhecida pelo bebê e é um
vínculo na interação pais-crianças. Sendo assim, os sons
e a música constituem uma fonte importante de conexão
cultural para o bebê, que vai se acostumando com
sonoridades característica do lugar onde vive.
Ao entrar no Centro Educação Infantil (CEI), o bebê
já será dono de um repertório musical do qual fazem parte
sons familiares, músicas e canções entoadas pelas
pessoas que conhece. No berçário esse repertório se
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ampliará e novos sons passarão a fazer parte do mundo do
bebê.
É importante que os professores saibam que sua
voz, as brincadeiras sonoras, e canções que cantarão
contribuirão para a integração do bebê na vida do berçário.
O contato físico e o canto do professor estabelece
um vínculo emotivo. Em dados momentos as atitudes do
professor serão dirigidas a apenas uma criança quando
embala canções e brinca com sons e músicas durante a
troca de fraldas. Em outras ocasiões, ele cantará para o
grupo todo no momento de dormir ou quando as crianças
brincam tranquilamente.
Durante o desenvolvimento infantil devemos esperar
que a criança reaja aos diferentes sons do ambiente, não
apenas aos sons vocais mas também a outras informações
sonoras que lhes provocarão diferentes reações como bem
estar, alegria, medo ou curiosidade.
As crianças amplificam suas possibilidades de
produzir sons através do convívio com o professor, e no
desenvolvimento de suas habilidades motoras. Ao bater,
sacudir, chacoalhar ou empurrar objetos, elas descobrem
fontes sonoras surpreendentes.
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O professor poderá organizar situações em que o
grupo de crianças acompanhe o seu canto utilizando
objetos e instrumentos musicais. Não se pretende uma
coordenação rítmica, mas a experiência de compartilhar e
fazer música com alegria e sensibilidade.
O interesse das crianças pela música também se
diferencia à medida que crescem. É importante um
repertório de músicas diversificado, composto de obras
clássicas, populares, étnicas, cantadas ou instrumentais.
Um repertório diversificado qualificará a escuta das
crianças, que podem aprender que há muitos tipos de
música, não apenas aquela relacionada supostamente ao
universo infantil. Elas terão condições de identificar,
reconhecer

elementos

e

desenvolver

preferências

musicais.
Diferentes tipos de sons podem ser traduzidos
corporalmente, numa realização intuitiva e espontânea da
percepção dos sons ouvidos, o que podemos considerar
como uma primeira forma de registro.
A sonorização de histórias também é uma atividade
muito

apreciada

pelas

crianças:

são

narrativas
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acompanhadas por objetos sonoros e instrumentos
musicais.
As crianças percebem questões relacionadas aos
sons e à música, inseridas em contextos de realizações
musicais muito significativas. A vivência musical desta
qualidade dará à criança condições de criar e improvisar.

2.1.1 A MÚSICA E A CRIANÇA

O que chamamos de visão e ouvido interiores é a
reprodução do mundo exterior receptivo, para Brito (2002)
a criança reconhece a música desde quando está na
barriga de sua mãe no período de gestação.
A importância da educação musical provém em
especial do fato de que nesse tipo de atividade a
assimilação e a ação pessoal devem ser praticadas
simultaneamente.
Ainda que os parâmetros curriculares recomendem
a inserção da música na grade curricular, na pratica poucas
escolas desenvolvem essas aulas, é através do contato
com a música e da participação direta nas atividades
musicais que o indivíduo desenvolve sua capacidade de
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diferenciação e passa a integrar os elementos da música,
podendo chegar á compreensão mais aprofundada das
obras musicais.
Segundo Brito (2003), no cotidiano das crianças é
inquestionável a importância da música, ouvindo e depois
criando,

elas

estimulam

sua

capacidade

inventiva,

desenvolvem o contato e a vivência com a linguagem oral
e ampliam o vocabulário, as entonações expressivas, as
articulações e a musicalidade própria da fala.
A educação musical deveria ter como finalidade
básica e inicial o estabelecimento de uma ponte que
permitisse a comunicação entre a criança e a música.
A tarefa do professor seria facilitar tal comunicação
pelo intercâmbio de experiências e emoções recíprocas.
Para tanto, o professor necessitará não só conhecer em
profundidade sua matéria de ensino, mas também as
etapas do desenvolvimento por que passa a criança, as
características da personalidade infantil, seus interesses,
preferências, necessidades, além de ser capaz de reviver
e evocar a própria infância de modo a poder colocar-se no
lugar da criança para compreender melhor seus pontos de
vista, suas inclinações e dificuldades. A aprendizagem da

Fernanda Cristina Silva Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1707

música deve resultar da experiência concreta e da
manipulação dos elementos musicais.
A música é considerada por vários autores e
pesquisadores, entre ele Loureiro (2003), como elemento
enriquecedor para o desenvolvimento humano, que
proporciona bem-estar e colabora para a ampliação de
outras áreas necessárias para formação plena do
indivíduo. Conforme estudos, o aprendizado musical serve
como estimula no período de escolarização, ajudando na
apropriação da linguagem, concentração e no aprendizado
da matemática.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9.394/96), o canto desempenha um papel de
grande importância na educação musical infantil, pois
integra a melodia com ritmo, sendo um excelente meio para
desenvolver a audição, já que as crianças ao cantar imitam
o que ouvem o que influencia de maneira extremamente
positiva no desenvolvimento da audição. Ao imitar, as
crianças desenvolvem a elaboração do repertório de
informações que se transformará em uma linguagem que
servirá para que se comuniquem posteriormente.
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O principio do direito universal da educação para
todos está contemplado por meio da LDB 9394/96, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo então
ministro da educação Paulo Renato em 20 de dezembro de
1996. A Lei, em seu artigo Art. 26, § 2º, deixa clara a
obrigatoriedade do ensino da arte, sendo esta componente
curricular obrigatória nos diversos níveis da educação
básica com objetivo de auxiliar o desenvolvimento dos
alunos.
Ainda no mesmo artigo, § 6, define-se que a música,
subentendendo-se que a música, bem como as demais
disciplinas, deverá ser conteúdo do currículo nas escolas
públicas e que todos, sem distinção alguma, terão
oportunidade de aquisição do conhecimento musical de
forma sistemática, embora cientes de que, como as demais
disciplinas, o aprendizado da música neste estágio não
habilita os estudantes à prática profissional da área.
De acordo com Loureiro (2003), no Brasil, a
aquisição de habilidades musicais ainda é um processo
acessível somente a uma pequena parcela das crianças.
Mesmo com a legalização para a implantação no currículo,
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públicas

brasileiras não são muito diferentes da realidade do século
XIX. Com a implantação da Lei nº 11.769, de 18 de agosto
de 2008, a música como atividade educativa sofre ainda
uma série de limitações, tais como carência de material
músico-pedagógico, salas inadequadas, tempo disponível
reduzido, além de turmas numerosas. O número de
professores da área ainda está muito aquém do necessário
e esse fato provoca um grande desajuste na educação
musical.

2.2 MÚSICA: ASPECTOS CONCEITUAIS

Existe um grande número de teorias sobre o
princípio e a presença da música na cultura humana. A
linguagem musical tem sido definida, interpretada e
entendida de diversas maneiras em cada época e cultura,
em sintonia com o modo de pensar, com os valores e as
concepções estéticas vigentes. Para Brito (2003, p. 26) “a
música tem sido interpretada como (...) melodia, ritmo,
harmonia, (...) elementos que estão muito presentes na
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de

organização do material sonoro”.
Estes elementos musicais incluindo o som são
básicos na música. Som são as vibrações audíveis e
regulares de corpos elásticos, que se repetem com a
mesma velocidade, como as do pêndulo do relógio. As
vibrações irregulares são denominadas ruído.
Ritmo é o efeito que se origina da duração de
diferentes sons, longos ou curtos. Melodia é a organização
simples de uma série de sons musicais e sucessão rítmica.
Harmonia é a combinação dos ouvidos simultaneamente,
é o agrupamento agradável de sons.
A música é uma forma de expressão artística
através da qual, mediante a combinação de sons,
exteriorizamos os vários estados da nossa alma. Encontrase associada a quase todas as funções da sociedade
humana, seja nos momentos alegres, de tristeza, de
exaltação patriótica, de homenagem, de confraternização
e funciona como elemento que em pele, acalanta ou
controla os impulsos naturais do homem.
Além de ser uma combinação de sons que
conservam entre si relações lógicas e ordenadas, a música
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tem como finalidade evocar sentimentos ou traduzir
impressões. Ela é uma linguagem universal, tendo
participado da história da humanidade desde as primeiras
civilizações. Conforme dados antropológicos, as primeiras
músicas seriam usadas em rituais, como: nascimento,
casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade.
Com o desenvolvimento das sociedades, a música
também passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a
executada nas procissões reais do antigo Egito e na
Suméria. A criança precisa ser sensibilizada para o mundo
dos sons, pois, é pelo órgão da audição que ela possui o
contato com os fenômenos sonoros e com o som. Quanto
maior for à sensibilidade das crianças para o som, mais ela
descobrirá as suas qualidades.
Portanto é muito importante exercitá-la desde
muito pequena, pois esse treino irá desenvolver sua
memória e atenção. (FARIA, 2001, p. 4), ou seja, “a música
passa uma mensagem e revela a forma de vida mais nobre,
a qual, a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não
ocorrendo apenas no inconsciente, mas toma conta das
pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à consciência”.
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A educação deve ser vista como um processo
global, progressivo e permanente, que necessita de
diversas formas de estudos para seu aperfeiçoamento,
pois em qualquer meio sempre haverá diferenças
individuais, diversidade das condições ambientais que são
originários dos alunos e que necessitam de um tratamento
diferenciado. Neste sentido pode desencadear atividades
que contribuam para o desenvolvimento da inteligência e
pensamento crítico do educando, como exemplo: práticas
ligadas à música e a dança, pois a música torna-se uma
fonte para transformar o ato de aprender em atitude
prazerosa no cotidiano do professor e do aluno.
A criança precisa ser sensibilizada para o mundo
dos sons, pois, é pelo órgão da audição que ela possui o
contato com os fenômenos sonoros e com o som. Quanto
maior for à sensibilidade da criança para o som, a música,
mais ela descobrirá as suas qualidades. Portanto é muito
importante exercitá-la desde muito pequena, pois esse
treino irá desenvolver sua memória e atenção.
Quando bem trabalhada, a música desenvolve o
raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões, por isso,
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deve-se aproveitar esta tão rica atividade educacional
dentro das salas de aula.
Há várias décadas, a educação musical se
encontra praticamente ausente das escolas brasileiras. A
ausência da música nos currículos se explica por diversos
fatores dentre os quais se destaca sua perda de identidade
enquanto disciplina. Esse processo tem seu ponto alto em
1971, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) 5.692/71.
Esta Lei pretendeu modernizar nossa estrutura
educacional,

fixando

suas diretrizes e bases. No texto da lei se resevava
algumas poucas horas do currículo para o ensino da
chamada educação artística, neste caso, a música era
considerada uma das linguagens de Educação Artística, e
consistia em atividade educativa e não propriamente em
uma disciplina.
Somente em 1996 com o advento da nova LDB
9.394/96, tentou-se corrigir esta distorção da concepção
quanto à apreciação e ao fazer artístico. O ensino da Arte
substitui a concepção de Educação Artística introduzida
nos currículos da década de 70. Segundo a LDB nº
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9.394/96, Art. 26, § 2º “o ensino da arte constitui
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis de
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos” (BRASIL 1996). E no § 6º do mesmo
artigo, “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não
exclusivo, do componente curricular”. (BRASIL 1996).
São muitos os problemas enfrentados pela área da
educação musical. Dentre eles destaca-se a falta de
sistematização do ensino dela nas escolas de ensino
fundamental e o desconhecimento do valor da educação
musical como disciplina integrante do currículo escolar.
A música quando bem trabalhada desenvolve o
raciocínio, criatividade e outros dons e aptidões. A
expressão musical desempenha importante papel na vida
de toda criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua
criatividade, promove a autodisciplina e desperta a
consciência rítmica e estética. A música também cria um
terreno favorável para a imaginação quando desperta as
faculdades criadoras de cada um.
A importância do ensino de música na escola
reside, então, na possibilidade de despertar habilidades e
condutas na criança, levando-a a sentir-se sensibilizada
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pela música valendo-se da criação e da livre expressão.
(LOUREIRO 2003, p.127).
A música é compreendida como forma de ampliar
o conhecimento cultural das crianças e jovens no período
que abrange a educação básica e, também, como fator que
contribui para o desenvolvimento no ensino aprendizagem
escolar.
A educação musical na escola deveria objetivar
despertar a sensibilidade musical, o desenvolvimento
cognitivo, o afetivo e as relações interpessoais, tendo em
vista que seu cará ter cultural diversificado propicia o
respeito pelas diferentes culturas e pode contribuir para o
desenvolvimento da criança, dando a ela oportunidade de
conhecimento e valorização da vida e, por apresentar
caráter interdisciplinar, é favorável sua inserção no
currículo escolar, conforme Art. 1º da lei nº 11.769/08, onde
o ensino de música torna obrigatório na educação básica.
A música auxilia na aprendizagem de várias
matérias. Ela é componente histórico de qualquer época,
portanto oferece condição de estudos na identificação de
questões,

comportamentos,

fatos

e

contextos

de

determinada fase da história.
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Os estudantes podem apreciar várias questões
sociais e políticas, escutando canções, música clássica ou
comédias musicais. O conhecimento, sempre deforma
prazerosa, bem como na expressão e comunicação,
linguagem lógico-matemática, conhecimento científico,
saúde e outras. Os currículos de ensino devem incentivar
a interdisciplinaridade e suas várias possibilidades.
(CORREIA 2003, p. 84-85)
Ainda conforme o autor, a música serve como
elemento de aproximação. A utilização da música, bem
como o uso de outros meios, pode incentivar a
participação, a cooperação, socialização, e assim destruir
as barreiras que atrasam a democratização curricular do
ensino. [...] a prática interdisciplinar ainda é insípida em
nossa educação. (CORREIA 2003, p.85)
A música enquanto disciplina escolar deve ser
considerada

como

uma

estratégia

facilitadora

que

contribuirá no currículo escolar brasileiro e, mesmo em
meio a tantos percalços, configura-se como oportunidade
de

levar

um

pouco

de

música

com

qualidade,

contradizendo assim as influências negativas veiculadas
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pela mídia, que contribuem para degradação dos valores
humanos.
Para as crianças, a música deve ser apresentada
de forma lúdica. Ao apresentar os elementos básicos da
música como: altura (agudo, médio, grave), intensidade
(forte, fraco), timbre do som (a característica de cada som,
o que nos faz diferenciar as vozes e os instrumentos) e a
duração dos valores proporcionais (longo e curto), o
professor

proporciona

a

criança

desenvolver

seus

sentidos, a criatividade, a ludicidade, a sensibilidade, a
interação com o outro, a liberdade de expressão, a
socialização,

equilibrando

e

fortalecendo

sua

personalidade.
Além de contribuir para deixar o ambiente escolar
mais alegre, podendo ser usada para proporcionar uma
atmosfera

mais

receptiva

à

chegada

dos

alunos,

oferecendo um efeito calmante após períodos de atividade
física e reduzindo a tensão em momentos de avaliação, a
música também pode ser usada como um recurso no
aprendizado de diversas disciplinas. O educador pode
selecionar músicas que fale do conteúdo a ser trabalhado
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em sua área, isso vai tornar a aula dinâmica, atrativa, e vai
ajudar a recordar as informações.
Mas, a música também deve ser estudada como
matéria em si mesma, como linguagem artística, forma de
expressão e um bem cultural. 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.
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.
Para Bréscia (2003) considera que: O ideal de
homem plenamente apto para a vida não tem por que estar
orientado estritamente pelos valores profissionais e
econômicos, mas há de incluir também sua preparação
para o humanitário, o universal, o ético, o social e o
artístico, porque também o homem atual necessita viver de
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acordo com esses valores. Quanto mais completa for à
formação da pessoa, mais disposição ela terá para resolver
os múltiplos problemas que uma sociedade em contínuo
processo de mudança possa apresentar.
Na educação em geral, e nela incluindo a música,
não como música pela prática, mas como estratégia de
educação, sua presença pode surgir de forma dinâmica e
produtiva, e, nesse sentido, Koellreutter (1998, p. 41)
acredita que: No tocante à música na sociedade moderna
– ou melhor, no tocante à educação pela música, a mais
importante implicação desta tese é a tarefa de despertar,
na mente dos jovens, a consciência da interdependência
de sentimento e racionalidade, de tecnologia e estética. No
fundo, isto significa desenvolver a capacidade do ser
humano para o raciocínio globalizante e integrador.
Em face da velocidade da evolução tecnológica,
ligada ao processo de globalização que caracteriza a
sociedade contemporânea, Koellreutter acredita que
somente um tipo de educação musical é capaz de reverter
o quadro de precariedade pelo qual passa o ensino
musical: Aquele tipo de educação musical não orientado
para a profissionalização de musicistas, mas aceitando a
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educação musical como meio que tem a função de
desenvolver a personalidade do jovem como um todo, de
despertar e desenvolver faculdades indispensáveis ao
profissional de qualquer área de atividade, ou seja, por
exemplo, as faculdades de percepção, as faculdades de
comunicação,

as

faculdades

de

concentração

(autodisciplina), de trabalho em equipe (...), as faculdades
de discernimento, análise e síntese, desembaraço e
autoconfiança (...), o desenvolvimento de criatividade, do
senso

crítico,

do

senso

de

responsabilidade,

da

sensibilidade de valores quantitativos e da memória,
principalmente, o desenvolvimento do processo de
conscientização de tudo, base essencial do raciocínio e da
reflexão. (...) trata-se de um tipo de educação musical que
aceita como função a tarefa de transformar critérios e
ideias artísticas em uma nova realidade, resultante de
mudanças sociais, nas escolas. (KOELLREUTTER, 1998,
p. 40-42),
O homem como objeto da educação musical.
Além disso, Koellreutter (1998, p. 43-44), através
do objeto problematizador em questão, a educação
musical, nos atrai para uma revisão de valores, ideias,
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metodologias e práticas de ensino musical no momento da
contemporaneidade.
Segundo o autor, somente o ensino da música
como arte musical e socialmente funcional – e, portanto,
enquanto arte aplicada a atividades extras musicais, mas
funcionais

na

sociedade

conscientização

do

homem

–

contribuirá
brasileiro

e

para

a

para

o

desenvolvimento da população. (...) a arte, e a música
em particular, deverão ser o meio de preservação e
fortalecimento da comunicação pessoa a pessoa; de
sublimação da melancolia, do medo e da tristeza,
fenômenos que ocorrem pela manipulação bitoladadas
instituições públicas na vida moderna tornando-se fatores
hostis à comunicação. E a educação musical deve
transformar-se
soerguimento

num
da

instrumento

personalidade

de
e

progresso,
do

estímulo

de
à

criatividade. (MÁRSICO, 1982, p.60).
Dessa forma, se a finalidade do PCN está na
configuração de uma nova proposta de ensino, seu objetivo
só será atingido se um novo modelo de escola vier a
proporcionar maiores espaços para a convivência e a
interação
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aspectos

dinâmicos e híbridos da cultura e, consequentemente, a
valorização da cidadania plural e real, necessários para
uma prática curricular dentro de uma perspectiva crítica e
desafiadora.
Contudo no momento atual, a preocupação voltase para o aspecto cognitivo da experiência musical. A
psicologia, neste caso, vem buscando conhecer o
pensamento humano, ampliando a compreensão do
desenvolvimento e do comportamento, relacionando-o às
outras faces do ser humano, ou seja, suas, emoções, sua
linguagem e suas habilidades.
Para Mársico, (1982) O desenvolvimento musical,
com todo desenvolvimento humano, parte de experiências
concretas e aos poucos se orienta para o conhecimento
abstrato da linguagem musical. Os conceitos musicais (...)
não são adquiridos definitivamente num determinado
momento. São primeiro apreendidos vagamente e depois
progressivamente compreendidos e interpretados, cada
vez com maior precisão.
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Isso significa que diferenças individuais existem e
que nem todas as crianças atingem, ao mesmo tempo, o
mesmo nível de desenvolvimento.
Gordon afirma que:
Não se deve esperar ou exigir respostas
musicais específicas por parte das crianças.
Como no desenvolvimento da fala, o
desenvolvimento musical duma criança não
é imediato. Além disso, é comum na nossa
sociedade que (...) a manifestação de algum
desenvolvimento ocorra mais tarde do que a
do desenvolvimento da fala. É importante
aprofundar o mais possível o conhecimento
deste processo porque, da mesma forma que
não devemos negligenciar a orientação
informal da criança na música, também não
devemos atrasar a sua transição da
orientação informal para a educação formal.
O resultado seria tão prejudicial para a
criança como o de negligenciar a orientação
informal musical na sua totalidade. (2000, p.
7)

O ensino de música é importante no loco escolar,
pois tem função de promover o desenvolvimento do ser
humano, não por meio do adestramento e da alienação,
mas por meio da conscientização da interdependência
entre o corpo e a mente, entre a razão e a sensibilidade,
entre a ciência e a estética. É o caso de abrirmos espaço
para a liberdade da criação e da recriação do discurso
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musical, por meio da ação própria do sujeito sobre o
material sonoro.
Para Saviani (2000, p. 39), a tarefa de promover o
ser humano “significa tornar o homem cada vez mais capaz
de conhecer os elementos de sua situação para intervir
nela transformando-a no sentido de uma ampliação da
liberdade, da comunicação e colaboração entre os
homens”.
Nesta interação entre os homens, a música, como
mediadora, deverá ocorrer com o propósito de intensificar
certas funções da atividade humana, como a linguagem,
contribuindo para a transformação de um ambiente rico e
saudável, elevando o potencial da comunicação estética.
Ainda de acordo com Saviani (2000, p. 42), a
educação integral do homem é uma educação de caráter
desinteressado que, além do conhecimento da natureza e
da cultura envolve as formas estéticas, a apreciação das
coisas e das pessoas pelo que elas são em si mesmas,
sem outro objetivo senão o de relacionar-se com elas.
Abre-se aqui todo um campo para a educação
artística que, portanto, deve integrar o currículo das
escolas. E, nesse âmbito, sobreleva, em meu entender, a
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educação musical. Com o efeito, a música é um tipo de arte
com imenso potencial educativo já que, a par de
manifestação estética por excelência, apresenta-se como
um dos recursos mais eficazes na direção de uma
educação voltada para o objetivo de se atingir o
desenvolvimento integral do ser humano.
Entende-se que o ensino das artes, especialmente
da música, deve ser considerado na educação escolar da
mesma forma que outras áreas do conhecimento, como a
matemática, a língua portuguesa, a história etc.
Porém, por oferecer uma forma de conhecimento
específico, devem ser encarado de modo organizado,
coerente, que o situa entre vivência, expressão e
compreensão.
Desde que foi inserida no currículo escolar de
forma
ensino

obrigatória,
da

música

vem

sendo

o
sistematicamente

desvalorizado no âmbito educacional. Na escola de ensino
regular, principalmente nas séries iniciais do ensino básico,
ela, de modo geral, não tem ocupado o lugar que merece.
O ensino de música no Brasil passou por períodos
de

grande

efervescência

sonoros

interrompidos,
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entretanto, por momentos de angustiante silêncio. A
educação musical tem um grande desafio que, sem dúvida,
apresenta-se como primordial para uma prática efetiva e
consistente do ensino de música. É preciso promover, de
modo mais amplo e democrático, uma educação musical
de qualidade para a escola de ensino fundamental, pois a
música possui vários significados e representações no
cotidiano das pessoas e se utilizada de forma adequada
pode ser um agente facilitador em diversos contextos que
envolvam o raciocínio e a aprendizagem.
Portanto, a expressão musical, assim como estilos
de aprendizagem, é construída social e culturalmente,
assim, inseridos no processo de aprendizagem das
pessoas. É necessário conhecer a música e o estilo de
aprender,

considerando

os

significados

e

valores

atribuídos por aqueles que participam desse processo.
A música é concebida como um universo que
conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores
culturais e facilita a comunicação do indivíduo consigo
mesmo e com o meio em que vive. Ao atender diferentes
aspectos

do

desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional
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e espiritual, ela pode ser considerada uma estratégia
facilitadora do processo educacional. Nesse sentido, fazse necessária a sensibilização dos educadores para
despertar a conscientização quanto às possibilidades da
música para favorecer o bem-estar e o crescimento das
potencialidades dos alunos, pois ela fala diretamente ao
corpo, à mente e as emoções.
A presença da música na educação auxilia a
percepção,

estimula

a

memória

e

a

inteligência,

relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e
lógico-matemática ao desenvolver procedimentos que
ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor
no mundo. Além disso, também vem sendo utilizada como
relaxante

no

trabalho

e

em

diversas

atividades

terapêuticas, como elemento auxiliar na manutenção e
recuperação da saúde.
As atividades de musicalização também favorecem
a inclusão de crianças portadoras de deficiências, devido
seu caráter lúdico e de livre expressão. Não apresentam
pressões nem cobranças de resultados, proporcionando
uma forma de aliviar e relaxar a criança, auxiliando na
desinibição, contribuindo para o envolvimento social,
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despertando noções de respeito e consideração pelo outro,
o que proporciona espaço para outras aprendizagens.
Assim, pode-se entender que a música ajuda a
minimizar os efeitos negativos que fazem parte da rotina
dos educandos, como a pobreza, a desestrutura familiar, o
uso de drogas e outros tipos de violência, promovendo o
resgate social e emocional.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem dúvida é inquestionável a importância da
música na aprendizagem, mas também é visível que
existem barreiras que devem ser quebradas quanto sua
aplicação didática pedagógica em sala de aula. Com o
construtivismo nesse sentido, pode-se dizer que o
processo ensino-aprendizagem pode gozar de ampliação
e liberdade, aumentando suas possibilidades e que, nesse
contexto, a linguagem musical consubstanciada em
elementos

racionais e

emocionais

pode

colaborar,

renovando o trabalho pedagógico como um todo.
Podemos concluir que já seria o bastante para
justificar a importância da música no processo de ensino-

Fernanda Cristina Silva Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1729

aprendizagem, pois a música está dentro de nós, assim
podendo causar no homem uma maior interiorização e
sensibilidade para a arte do aprender, devendo ser
vivenciada por todos, além da aprendizagem a música
tendo o poder de desenvolver o ser por inteiro é
simplesmente um tema maravilhoso de ser abordado.
O intuito não é que todas as pessoas venham se
tornar artistas, mas que tenham a chance de vivenciar a
experiência de como é prazeroso aprender diversos
conteúdos através da música. Pois, como toda arte é um
excelente meio de expressão e comunicação e podemos
mesmo dizer que é uma linguagem universal.
Por fim, entende-se que devemos dar muita
importância a este momento único de cada criança e que a
música é uma ferramenta de grande importância para a
educação e a inclusão delas no ambiente escolar.
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA
FORMAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA NA
ESCOLA, SOCIEDADE E O DOCENTE.
Regiane Alice de Araujo Rocha

A construção da identidade é um processo muito
complexo e fundamental que ocorre em diferentes níveis.
Essa é uma das áreas que mais tem se desenvolvido no
Brasil, por ser considerada de importância fundamental
para o entendimento da constituição do ser social e
consequentemente da cidadania. Compreender que as
emoções fazem parte do desenvolvimento infantil e utilizar
os conhecimentos e estudos para auxiliar esse processo
educativo é um dos objetivos do trabalho docente.

À medida que crescem, as crianças
conquistam
maior
autonomia
e
conseguem levar adiante, por um tempo
maior, ações que tenham uma finalidade,
entre elas atividades e jogos. As crianças
conseguem formular questões mais
elaboradas, aprendem a trabalhar diante
de
um
problema,
desenvolvem
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estratégias, criam ou mudam regra de
jogos, revisam o que fizeram e discutem
entre
pares
as
diferentes
propostas.(RCN, 1998,p. 213)

É necessário que as crianças se afirmem mostrando
segurança em seu modo de comunicar-se. Como já
estudado, a inteligência social e emocional é algo
complexo, onde nenhuma técnica vai resolver todos os
problemas ou ensinar a tomar decisões ponderadas. Além
de ter consciência dos seus sentimentos e um certo grau
de

autocontrole

comunicação

sobre

os

deve ser um

sentimentos
ponto

intensos

a

fundamental no

desenvolvimento humano, pois é a base para a formação
do ser social. É na infância que o indivíduo aprende aquilo
o que um ser humano pode aprender de mais difícil em
toda a sua existência o que é a fala. A comunicação não
fica muito atrás no quesito dificuldade. As pessoas ainda
hoje têm dificuldade de comunicar-se, de forma que esse
entrave atrapalha seu desenvolvimento social e prejudica
também o próprio desenvolvimento pessoal.
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A falta de uma comunicação confiante prejudica
várias pessoas, como um indivíduo que é aprovado na
prova escrita de um emprego mas é desclassificado na
avaliação de entrevista por não saber comunicar-se
claramente. Algo parecido ocorre com as crianças, esses
distúrbios de comunicação ocorrem desde a infância e
podem ser agravar ao longo da vida. Pode ser
desencadeado devido à falta de comunicação ou a
repressão da mesma.

Por isso a importância de trabalhar a comunicação
desde a infância, para que possamos formar pessoas mais
confiantes e que saibam se expressar e definir o
comportamento passivo ou agressivo do outro. A
comunicação confiante pode ser definida como o melhor de
uma pessoa e pode ser dividido de quatro formas
diferentes que devem ser conscientizadas. São elas:
postura corporal mantendo-se eretos e autoconfiante sem
parecer arrogante, olhos nos olhos que consiste em olhar
para a pessoa adequadamente sem encará-la, fala
significando usar a linguagem apropriada para dizer o que
sente calmamente sem ser ofensivo, e por fim o tom da voz
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equalizando o uso da voz calma sem sussurrar e nem
gritar.

Essas posturas de comunicação devem auxiliar a
pessoa a sentir-se confiante, aumentando sua chance de
ser compreendido e respeitado. A má utilização da
comunicação na escola ou na família em que a criança está
inserida onde ocorrem brigas ou a comunicação é tida a
partir de gritos, pode resultar na formação de uma criança
de

comportamento

agressivo

ou

explosivo.

Mas

impertinente e mandona no relacionamento com os outros
não se importa com os sentimentos alheios e tenta ter tudo
o que deseja importunando o seu próximo. Não leva em
consideração as pessoas e os outros fatores na busca do
de atingir os seus objetivos imediatos. O mais coerente
para todos é ajudar as crianças a agirem com mais
naturalidade do que de forma explosiva e tímida. Crianças
mais

velhas

acham

interessante

as

habilidades

proporcionadas, mas mostram-se menos dispostas a
identificar-se com o explosivo, o tímido ou o natural.
Entretanto podem fornecer exemplos de comportamento
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natural em excesso ou insuficiente e a partir daí criar seus
próprios rótulos.

Muitas crianças descobrem que podem rotular o
explosivo e o tímido com o nome de pessoas de suas
relações ou de personagens de televisão e cinema. Às
vezes um modelo positivo pode ser usado como lembrete
do natural estimulando essa ação em momentos em que
estiverem em uma conversa entre amigos, ingressando em
um novo grupo ou até mesmo na vida adulta ao
ingressarem em um novo emprego.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

O principal objetivo da educação é a
formação da pessoa humana, os fatores históricos
interferem

diretamente

nessa

formação

pois,

eles

condicionam as pessoas desde muito cedo para os
interesses sociais de cada época e a escola, sendo uma
instituição social, também exige das crianças, desde muito
cedo, que cumpram e atendam a demanda social vigente
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ignorando as necessidades humanas já na infância em
detrimento de atender a demanda social. O ensino de
pontos de vista mais críticos deve fornecer o pensamento
reflexivo para que os alunos possam, através dos meios
lúdicos, vivenciarem com mais clareza os preceitos sócio
emocionais apresentados, e não apenas serem ouvintes
passivos.

Para que eles possam se construir com uma
identidade saudável e mais consciente precisam ter a
oportunidade de compreender sua condição psíquica
básica, compreendendo também a possibilidade de ação
que ele possui como sujeito que vem sendo transformado,
mas que também é transformador da sociedade.

Artigo VI.
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ESTUDO DOS SERES VIVOS COM O USO DE
PRÁTICAS DIDÁTICAS DIFERENCIADAS
Emilio Rodrigues Pereira Junior1
1

PERCURSO INVESTIGATIVO

O local para a realização da investigação sobre as práticas
didáticas diferenciadas será a Sala de Recursos, da Escola EMEF
“Guimarães Rosa”, da Diretoria Regional de Educação de Itaquera,
Zona Leste do Município de São Paulo, onde o Professor do AEE

desenvolveu o trabalho de pesquisa com o aluno identificado
anteriormente com indícios de AH/SD.
O conteúdo curricular utilizado na pesquisa está
relacionado ao estudo dos seres vivos, desenvolvido no sétimo
ano do ensino fundamental I, ano no qual o aluno que será alvo
do trabalho de pesquisa está atualmente matriculado, o que irá
contribuir

certamente

com

o

desenvolvimento

de

seu

conhecimento e práticas contextualizadas em sala de aula.

Professor da Escola EMEF “Guimarães Rosa”, SME, da Diretoria Regional
de Educação de Itaquera.
1
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Primeiramente foi realizado na Pokédex do Site Oficial de
Pokémon2 (2016) um levantamento dos Pokémon que poderiam
estar relacionados com o conteúdo apresentado em sala de aula
pelo Professor de sala comum. O critério adotado para seleção foi
a morfologia dos Pokémon, isso é, foram classificados os
monstros que possuíam morfologia ou aparência semelhante à
dos animais que seriam apresentados no conteúdo curricular 5º
ano do ciclo interdisciplinar qual o aluno está matriculado. Após
esse levantamento, os “Pokémons” foram incluídos ao táxon
(categoria de organização associada a um sistema de classificação
científica) mais pertinente possível. Para tanto, foram utilizadas
as informações biológicas (ecológicas, etológicas, morfológicas,
etc.) dos Pokémon presentes na Bulbapedia3 (2016).
Para a realização da pesquisa foi criado inicialmente a
tabela 1 onde estão representados cinco Pokémons de cada uma
das seguintes Classes de Vertebrados do Reino Animal:
Mamíferos, Répteis, Peixes, Aves, Anfíbios, para que o aluno
tente primeiramente associá-los a sua referente Classe,

2

Disponível em: http://www.pokemon.com/br/pokedex/. Acesso em 24 de
abr. 2017.
3
Disponível em: http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Main_Page. Acesso
em 24 de abr. 2017.
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informando as caraterísticas que sabe sobre cada um deles e quais
características de cada Classe foram utilizadas para identificar os
personagens, posteriormente ele deverá descobrir em quais seres
vivos os personagens do jogo digital foram baseados para a sua
criação, (no caso as diferenças e/ou semelhanças das
características entre os seres vivos representados no jogo digital
e o seu representante na “vida” real) e posteriormente confirmará
ou não as suas respostas, suposições e ideias realizando uma
pesquisa no intuito de apresentar as características reais de cada
uma das Classes de seres vivos apresentados anteriormente.

Tabela 1: Classes e Características.
Pokémon

Nome

Classe

Característ
icas
utilizadas.

Arbok

Répteis

Ovos de casca
dura.
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Froaki
e

Anfíbio
s

Respiram pela
pele.

Whisc
ash

Peixes

Possuem
nadadeira.

Pidgey

Pássaro
s

Possuem
penas.

Wailor
d

Mamífe
ros

Possuem
pelos.

Tabela criada pelo autor.
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Fonte das imagens: Imagem Arbok, (https://goo.gl/6MTsDw);
Imagem Froakie, (https://goo.gl/OalGvF); Imagem Whiscash,
(https://goo.gl/p7mXlx);
(https://goo.gl/3knuuJ);

Imagem

Pidgey,

Imagem

Wailord,

(https://goo.gl/4bCJeZ)

Na Tabela 2 é apresentado as principais características de cada
classe de animais vertebrados, permitindo a sua separação através
do uso de semelhanças e diferenças entre eles, essa tabela servirá
para que o aluno verifique se classificou corretamente os seres
vivos da tabela 1.

Tabela 2: Características dos Vertebrados.

Classe

Animais Características

Vertebrados
Peixes

Vivem e se reproduzem na
água, têm o corpo coberto de
escamas, possuem nadadeiras,
temperatura

corpórea

varia

com o ambiente.
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Os filhotes crescem dentro do
corpo das fêmeas, mamam
quando

filhotes,

possuem

pelos e glândulas excretoras na
pele, temperatura corpórea não
varia com o ambiente.
Aves

Possuem penas, se reproduzem
botando

ovos

com

casca

calcária, têm bico córneo,
temperatura corpórea não varia
com o ambiente.
Anfíbios

Respiram

pela

pele,

que

necessita estar sempre úmida,
se reproduzem botando ovos
sem

casca

necessitando

calcária,
do

ambiente

aquático para a reprodução,
temperatura

corpórea

varia

com o ambiente.
Répteis

Corpo coberto de escamas ou
placas ósseas, se reproduzem

Emilio Rodrigues Pereira Junior
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botando

ovos

com

casca

calcária, temperatura corpórea
varia com o ambiente.
Fonte: Criada pelo autor
Na Tabela 3 é Apresentado as características “fictícias” dos
personagens do jogo digital, que servirá para a comparação
posterior com as características reais dos seres vivos em que
foram baseados para a sua criação.

Tabela 3: Características dos personagens
Pokémon

Nome

Principais
Características dos
personagens

Arbok

Arbok é um Pokémon
que parece inspirado
pela cobra de óculos.
Este
Pokémon
é
venenoso e vive em
pântanos, florestas, etc.
Seus músculos são
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capazes
de
torcer
tambores de ferro.
Para caçar suas presas,
às vezes ele injeta
veneno
deixando-os
gravemente
feridos,
depois enrola sua cauda
no corpo da vítima,
Arbok tem uma boa
chance de vitória devido
ao
seu
tamanho
excessivo
em
comparação com a sua
presa e sua incrível
força.
Sabe-se
que
pode
rastrear suas presas
através de vibrações que
fazem ao caminhar, ele
usa o queixo colocandoo no chão, o sinal é
amplificado pela forma
de seu pescoço e,
portanto, sabe o local
exato de onde está
localizada sua presa.
Essa
característica
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também é usada como
uma defesa contra
outros
predadores,
como cobras capa, usa-o
para parecer maior,
assustando
Pokémon
que eles consideram
como uma ameaça.
As técnicas usadas pelos
Arbok são ataques com
picada
venenosa,
intimidar suas presas
com o desenho de sua
barriga e, em seguida,
sufocar sua presa, uma
vez que envolveu seu
corpo em torno de seu
inimigo,
que
é
impossível para ele
escapar de seu abraço.
Alguns Arbok têm a
capacidade de regenerar
partes do corpo, alguns
muito bem treinados
podem alterar a imagem
em seu peito e de acordo
com o desenho pré-
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definido. Arbok pode
aumentar
a
sua
velocidade de ataque e
até mesmo tornar-se
imune
ao
envenenamento, o olhar
deste Pokémon pode
produzir uma impressão
de tal forma que se torna
paralisante.
A
maioria
destes
Pokémon
são
geralmente
muito
agressivos, mas se o seu
treinador lhe dá carinho
este Pokémon pode ser
muito forte e poderia
dar a vida pelo seu
treinador.

Froakie

Esse Pokémon é
semelhante a uma rã
ou perereca. Embora
possua semelhança
com espécies de
sapo
"Rhinella
arenarum". Tem o
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corpo azul com uma
listra azul escura
entre
os
olhos
amarelos e também
um tipo de espuma
branca no nariz e em
torno de seu pescoço
dando uma volta.
Ele
tem
uma
coloração branca em
suas mãos, que se
assemelham a luvas.
Possui
bolhas
venenosas no seu
peito e costas para
protegê-lo
de
ataques
rivais.
Froakie é tão leve
quanto forte e pode
saltar muito alto
longe. Às vezes
parece que ele está
sempre
distraído,
mas, na verdade,
está
observando
com muito cuidado
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para tudo ao seu
redor.
Suas
costas
e
pescoço
estão
cheios de bolhas
espumantes
que
podem se ampliar a
cobrir-lhe no rosto,
especialmente
quando se sente
bem.
Whiscash

É um tipo de peixe
muito
parecido
como Bagre. Seu
principal habitat são
lagos onde eles
gostam de ficar no
fundo cobertos de
lama. Então o seu
terreno é tipo brejo e
com muita água.
Apesar de não ter
membros e ser
considerado
um
peixe, ele tem a
incrível capacidade
de sobreviver por
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muito tempo fora da
água, e pode até
mesmo se mover de
um lago para outro
através de grandes
áreas de terra. Isso
geralmente à noite
para
evitar
desidratar
rapidamente.
Possui
bigodes
longos que servem
para
detectar
pequenas vibrações
na
água,
estas
vibrações são úteis
para a detecção de
inimigos e presas. É
sabido que desta
mesma maneira este
Pokémon tem a
incrível capacidade
de
detectar
terremotos antes que
eles ocorram. Outra
coisa surpreendente
é
que
muitos
acreditam
que
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podem viver mais de
cem anos e por isso
pode ser encontrado
em
tamanhos
gigantescos. Talvez
seja por isso que
você pode encontrar
Whiscash
muito
grandes e alguns
muito pequenos.
Eles
são
extremamente
territoriais
com
outros Pokémons e
os humanos. Se seu
território é atacado
por um inimigo não
hesitará em proteger
até
um
estado
crítico. Sentem-se,
como
muitos
Pokémons, atraídos
por coisas brilhantes
que mantém em sua
boca ou em seu
ninho, por isso é
melhor não usar
qualquer
coisa
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brilhante
nos
lugares onde existe a
possibilidade
de
encontrar
esse
Pokémon,
pois
recuperar algo que
eles
pegam
é
extremamente
difícil.
Pidgey

Pidgey é um dos
Pokémon
mais
comum, uma vez
que
é
sempre
encontrado
em
qualquer
lugar.
Geralmente
em
bandos que são
liderados
principalmente por
um Pidgeot. Eles
são simpáticos e
bastante valentes.
Esses Pokémons são
calmos, e é fácil
chamar
a
sua
atenção.
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É possível ver os
Pidgey em todos os
lugares, mas o seu
verdadeiro habitat é
geralmente sempre
alguma
floresta,
onde eles podem
facilmente
encontrar comida e
ficar seguros.
Pidgey é altamente
recomendado para
treinadores novatos
como é fácil para
pegá-lo, além de sua
docilidade
e
facilidade de criação
de filhotes, muitos
são
pegos
nos
estágios iniciais da
sua vida e depois
podem evoluir para
um Pidgeot. O
Pidgey é um dos
Pokémons
mais
domesticados pelo
homem. Eles são
usados
como
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mensageiros para
distâncias
curtas,
porque eles não
resistem
viagens
muito longas, e
também
como
assistentes
em
truques de mágica.
Como é comum em
aves, Pidgey busca a
sua comida no chão.
Mas às vezes eles
caçam
pequenos
vermes Pokémons
como o Caterpie ou
Weedle.
Wailord

Wailord
é
um
Pokémon cetáceo
conhecido como o
maior
Pokémon
descoberto
até
agora. Apesar de seu
tamanho não é o
Pokémon
mais
pesado.
É
um
Pokémon
muito
tranquilo que está
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sempre viajando em
grupos nos grandes
oceanos. São as
fêmeas Wailord que
chocam seus ovos
para a reprodução
gerando a sua cria,
estes permanecem
com a mãe um
tempo considerável
após algum tempo o
filhote decide se a
permanecer
no
grupo ou seguir o
seu
próprio
caminho.
O Wailord tem um
pequeno orifício na
sua parte superior,
como as baleias, o
que permite que eles
possam expelir a
água encontrada no
interior de seus
corpos,
quando
vários
Wailord
expelem água em
um mesmo tempo
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num dia de sol,
pode-se criar um
pequeno arco-íris.
Wailord raramente
se aproximam da
costa
dos
continentes,
mas
quando
isso
acontece, é sempre
em grande número,
e muitos turistas se
reúnem para tirar
fotos
destes
magníficos
Pokémons, porque é
muito raro ver
Wailord nas áreas
costeiras.
Esses
Pokémons
são
capazes de saltar
alto,
como
as
baleias.
Fonte:

Criado

pelo

(https://goo.gl/6MTsDw);
Whiscash,

autor,
Froakie,

Imagens:

Arbok,

(https://goo.gl/OalGvF);

(https://goo.gl/p7mXlx);

Pidgey,

(https://goo.gl/3knuuJ); Wailord, (https://goo.gl/4bCJeZ).

Emilio Rodrigues Pereira Junior

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1762

Na Tabela 4 é apresentado a comparação morfológica (aparência)
entre os personagens do jogo digital e os seres vivos em que
foram baseados para a sua criação.

Tabela 4: Personagens do jogo vs. Animais Reais.
Pokémon

No
me

Animal em que
personagem foi
baseado

Nome

Arbok
CobraReal

Froakie

Sapoflechaveneno
so-azul
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Whisca
sh

Bagre

Pidgey

Picoteir
omerica
no

Wailord

BaleiaAzul

criada

pelo
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autor.
Froakie,

Imagens:

Arbok,

(https://goo.gl/OalGvF);

(https://goo.gl/p7mXlx);

Pidgey,

(https://goo.gl/3knuuJ); Wailord, (https://goo.gl/4bCJeZ); Cobra
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Sapo-flecha-venenoso-azul,

Bagre,

(https://goo.gl/kL5Xuz);

(https://goo.gl/YTc0jw);

Baleia-Azul,

(https://goo.gl/xz8WBM).

Posteriormente a pesquisa inicial foi criada uma tabela
apresentado as informações dos seres vivos encontradas nos
games e na literatura cientifica com fins de comparação.
Por isso, na tabela 5 é apresentado a comparação das
informações obtidas no site Bulbapedia4 (2016) referentes as
características dos personagens do jogo digital e as características
reais dos seres vivos encontrados na natureza obtidas no site
Wikipédia5.
Tabela 5: Comparação Características Seres Vivos e
Personagens.
Pes
o

Altur
a

Habita
t

Cor

Reproduç
ão

4

Disponível em: http://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Main_Page. Acesso
em 24 de abr. 2017.
5
Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal.
Acesso em 24 de abr. 2017.

Emilio Rodrigues Pereira Junior

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

Arbok

65, 3,5 m
0 kg

Campo
s

CobraReal

Até 1,9
6 kg até
2,4 m

Campo Marro
s
e m
Florest
as

Ovos

Froakie

7
Kg

Pântan
os

Azul

Ovos

Sapoflechavenenos
o-azul

10 g 4 cm

Lagos
ou
lagoas

Azul e Ovos
preto

Whiscas
h

23, 0,9 m
6 kg

Água
doce

Azul

Bagre

500
g
até
50
kg

1cm
até
1,2 m

Água
Marro
doce e m
salgada escuro

Ovos

Pidgey

1,8
kg

0,3 m

Florest
as

Colorid
o

Ovos

Picoteiro 60 g 18 cm Florest
as
american
o

Colorid
o

Ovos

0,3 m

Roxo

1765

Ovos

Ovos
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Wailord

398
kg

14,5
m

Águasalgada

Azul

Ovos

BaleiaAzul

190
T

33 m

Águasalgada

Azul

Placenta

Fonte: Criada pelo autor
Criando com Papel

Desde a criação do papel há relatos sobre objetos feitos
desse material que se assemelhavam a bonecos. As chamadas
bonecas de papel, tiveram suas primeiras aparições nos centros
de Veneza, París, Berlim e Londres. Eram pintadas a mão por
artistas, com várias roupas para o divertimento de adultos ricos.
A arte do origami também remete a esse início do brincar com
dobras num papel, que se desenvolve no Japão desde 1603.
Como o próprio nome diz, brinquedos de papel geralmente são
personagens impressos, recortados e montados, que se
transformam num objeto interativo.
Paper Toy são brinquedos de papel que tiveram sua
origem vinda do Origami, que tem como significado “dobrar
papel”. Existem inúmeros modelos de paper toy. São ótimos
presentes para crianças, pois estimulam sua criatividade
obrigando-os a pensar em como construir determinado
personagem.
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Podem ser feitos de diversas formas, dobrando, como os
aviões de papel ou origami, cortando, decorando ou juntando as
peças com cola ou fita adesiva. A maioria dos Paper Toy
modernos são impressos e cortados para serem dobrados, até
que tome a forma desejada.
Paper Toy, toy art, designer toy, urban vinyl, são alguns
nomes dados aos “brinquedo de arte”. Um “brinquedo”
direcionado a quem gosta de coleção e/ou decoração. Podemos
dizer que Paper toy é um brinquedo 3D que engloba moda,
design e modernidade.
É voltado para adultos e/ou adolescentes que irão
colecionar, cuidar e decorar seu espaço. Sempre apresentam
temática de brinquedos, com foco em personagens famosos, seja
de desenho infantil, bichinhos, super-heróis ou mascote,
podendo ser delicados, violentos, agradáveis, mau-humorados,
cômicos…
Desta forma, o projeto possibilita aos estudantes acesso à
cultura maranhense, além de estimula-los a desenvolver
habilidades motoras a partir da construção desses bonecos de
papel. Para a diretora pedagógica da U. I. Santa Tereza, Paula
Oliveira, receber o “Diz a lenda”, além de disseminar e valorizar
a cultura do nosso estado, também auxilia na propagação de um
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projeto que já vem sendo desenvolvido na escola, o “Sociedade,
o estudo para a vida”.
Outro destaque do dia ficou por conta da apresentação do
novo recurso pedagógico do Projeto Escola - Os Paper Toys Os Paper Toys são pequenos modelos em 3D que podem
assumir formatos diferentes. Feitos de papel, podem ser
impressos e montados em qualquer lugar. O Paper Toy
proporciona a união de diversão e criatividade, em especial para
crianças – hoje tão tecnológicas – com brincadeiras simples, no
intuito de construir seu próprio brinquedo de maneira lúdica e
envolvente.

Na Tabela 6 é apresentado a comparação morfológica (aparência)
entre os personagens do jogo em Paper Toy e os seres vivos em
que foram baseados para a sua criação.
Tabela 6: Personagens do jogo em Paper Toy vs. Animais
Reais.
Pokémon em Paper
Toy e Animal em que
personagem foi
baseado

Comparação
caraterísticas:

das
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Cobra- Real
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A
primeira
informação
notadamente incorreta que é
possível notar é em relação a cor
do réptil, que no Paper Toy é azul
e no animal original é marrom
calor e marrom escuros, as
manchas que se encontra na capa
do pescoço também se encontra
com corres erradas, enquanto o
Paper Toy as apresenta com
coloração amarela e vermelhas as
originas são pretas e amarelas,
também não foram representadas
as fossetas loreais acima da boca
que são
capazes de detectar
variações
mínimas
de
temperatura e que auxiliam na
captura de animais endotérmico
as informações corretas estão
relacionadas aso formato do
corpo e da cabeça que por ser uma
cobra venenosa tem a cabeça
triangular, os olhos, a boca e
língua
também
estão
corretamente apresentados no
Paper Toy.
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Sapo-flecha-venenoso-azul
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Ao observarmos o Paper toy do
Anfíbio representado, podemos
notar inicialmente a diferença em
relação a sua coloração, enquanto
o Paper Toy apresenta coloração
cinza o sapo original apresenta
coloração azul clara, preta e
branca mesclada em algumas
partes, anatomicamente o Paper
Toy apresenta a cabeça com um
volume muito grande em relação
ao corpo o que não acontece com
o animal original, o formato dos
olhos e das narinas também está
muito discrepante em relação ao
animal baseado, as patas
dianteiras
apresentam
corretamente três dedos cada,
mas as patas traseiras só
apresentam um dedo cada quando
na verdade deveriam representar
quadro dedos cada uma, além
disso o Paper Toy possui uma
espécie de “espuma” que recobre
algumas partes do Toy o que não
é encontrado no anfíbio original.
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Ao observarmos esse Paper Toy a
primeira coisa que salta aos olhos
é uma letra W colorida de
amarelo no alto da cabeça do Toy
o que não existe no peixe original,
a principal característica do Bagre
são os seus “bigodes” que usa
para sentir vibrações na água, que
também estão representado no
Paper Toy mas com diferentes
tamanhos em relação ao original,
as cores do Toy também são
bastante diferentes do peixe
original no Toy ele é representado
pelas cores azul escuro no corpo,
azul claro na boca e nadadeiras e
amarelo nos bigodes da parte
superior da mandíbula, já o peixe
original tem uma cor que lembra
um cinza escuro, a nadadeira
dorsal do Toy apresenta algumas
manchas que realmente podem
ser encontradas em algumas
espécies desse peixe.
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Picoteiro-americano
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É possível notar algumas
diferenças em relação ao Paper
Toy apresentado e a pássaro em
que foi baseado principalmente
em relação a sua coloração nas
asas que são apresentada
uniformemente de marrom sendo
no original terminadas com tons
de cinza, e também onde o
pássaro
verdadeiro
possui
pequenas penas vermelhas no
final de cada asas, além da cauda
com ponta amarela e não laranja
como apresentado no Toy, e do
bico de cor rosa e não preta e das
patas com pontas brancas que não
existem no pássaro e são de de cor
diferente do original. Quanto as
caraterísticas corretas podemos
apresentar a máscara negra e a
crista curta na cabeça do pássaro
além da coloração de cor amarelo
claro na barriga do pássaro.
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Baleia-Azul
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É possível notar observado as
imagens algumas diferenças
anatômicas entre o Paper Toy e a
animal real, a principal está
relacionada a apresentação de
duas nadadeiras dorsais em vez
de uma como é anatomicamente
correta no animal verdadeiro, e
também a apresentação de duas
nadadeiras pélvicas que não
existem no animal verdadeiro,
além disso na aperte superior do
Paper Toy é apresentado quatro
manchas brancas que são
inexistentes no animal em que ele
foi baseado.
Apesar disso é apresentado
corretamente as franjas (Que
apesar de parecerem dentes) que
servem para filtrar a água do mar
e conseguir o seu principal
alimento
que
são
micro
invertebrados
marinhos
conhecidos como Krill, além da
nadadeira caudal responsável
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pelos deslocamentos e impulsos
do animal.

Fonte:

criada

pelo

autor.

Imagens:

Arbok,

(https://tinyurl.com/yy5fhzaf);

Froakie,

(https://tinyurl.com/yxnljxrn);

Whiscash,

(https://tinyurl.com/y32v5lb8);

Pidgey,

(https://tinyurl.com/y58rt9y2);

Wailord,

(https://tinyurl.com/yxnjjcbt);

Cobra

(https://goo.gl/ZwxwOL);
(https://goo.gl/Ww0SGP);
Picoterio-americano,

Real,

Sapo-flecha-venenoso-azul,
Bagre,

(https://goo.gl/kL5Xuz);

(https://goo.gl/YTc0jw);

Baleia-Azul,

(https://goo.gl/xz8WBM).
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Artigo VII. OS CONTOS DE FADAS NO
UNIVERSO INFANTIL

Amanda Herminia Rangel

1 INTRODUÇÃO

Por muitas vezes o primeiro contato de uma criança
com literatura se dá por meio da contação de histórias do
gênero narrativa maravilhosa, seja no lar ainda na primeira
infância ou mais tarde na pré-escola, as crianças se
encantam com histórias, especialmente quando tem a
introdução com ERA UMA VEZ. Capaz de despertar a
atenção, sentimentos e valores intuitivos os contos de
fadas se concretizam como um excelente recurso para
inclusive acalmar crianças, evoca fantasias, imaginação,
provoca encantamento por meio de seus mistérios e
proporciona aprendizado.
Com elementos de fácil memorização é simples
reconhecer um conto de fadas: reis, rainhas, fadas, animais
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que falam, lugares distantes, personagens com nomes
memoráveis, a narrativa se concretiza com muita facilidade
na oralidade infantil nas projeções de vivências e
sentimentos recriando novas fantasias de forma simbólica.
É nesse sentido que os contos também se constituem
como importante recurso para promover aprendizagem
significativa, com cunho afetivo é capaz de motivar

e

envolver na mesma medida que pode assegurar a
participação direta ou indireta da maioria dos ouvintes.
Os contos de fadas se concebem como fonte de
conhecimento, o fantástico, onírico e imaginário revelam
lugares onde tudo é possível, é um espaço de criação,
recriação e nesse contexto embora tenha direcionado o
encantamento relacionado a crianças envolve leitores de
qualquer idade.
As narrativas maravilhosas reverberam temas
tradicionais de muitos povos e ao final elucidam possíveis
soluções ou caminhos a serem percorridos, as histórias
infantis existem desde que o ser humano adquiriu a
capacidade de se comunicar por meio da fala, a fantasia
por si é um mecanismo criado para superar as dificuldades
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da realidade, vivenciar problemas de ordem psicológica de
modo simbólico ressignificando as experiências.

2. OS CONTOS DE FADAS

Os livros que têm resistido ao tempo são os
que possuem uma essência de verdade, capaz de
satisfazer a inquietação humana por mais que os séculos
passem.
Cecília Meireles

Destino, fatalidade, oráculo são palavras que se
remetem a etimologia do elemento Fada que caracteriza os
contos,

representada

por

personagens

femininas

fantásticas capazes de atrair a atenção do leitor seja por
sua beleza ou virtudes, as fadas são dotadas de poderes
que aparece para solucionar problemas em situações limite
entendidas como impossíveis. Carregada de simbolismo, a
personagem feminina fada também pode ser representada
nos contos pela bruxa, o mal. Os contos tem como enredo
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básico a marca dos obstáculos, a figura do herói, situações
de realização existencial e de ideal a ser alcançado.
Bettelheim em seu livro Psicanálise dos contos de
fadas (2002) revela que muitos contos tiveram origem em
período em que a religião desempenhava papel de suma
importância na vida das pessoas e nesse contexto os
temas religiosos estão presentes nos contos seja
diretamente ou por inferência. O que se tem é que o
fantástico, maravilhoso e lúdico surgiu apenas após o
conceito de infância ganhar valor e espaço, conceito esse
moderno.
Em seu livro “Os contos de fadas : Origens, História
e permanência no mundo moderno” Ana Lúcia Merege
versa sobre a dificuldade de estabelecer a origem e
cronologia dos contos bem como saber como se deu sua
transmissão ao longo do tempo e do espaço. Aborda ainda
a tradicional pergunta:” O que é conto de fadas?”
... só pode ser satisfatoriamente
respondida se levarmos em
conta

os

vários

fatores

envolvidos em sua criação,
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transmissão e caracterização
como gênero narrativo. Um bom
ponto de partida é fornecido por
Ana Maria Machado, segundo a
qual o conto de fadas seria a
história

popular,

de

origem

diferenciada em relação aos
clássicos,

que

surgiu

anonimamente no seio do povo
e foi sendo recontada durante
séculos.

A

essa

definição

acrescentamos que contos de
fadas é também história autoral,
escrita ou narrada segundo
modelo aceito para o conto de
fadas e evocando a mesma
atmosfera do sonho, ideal e
sobrenaturalidade. Por fim não
podemos deixar de contemplar
os aspectos sociopsicológicos
do gênero, reconhecendo a
ligação de alguns de seus
elementos-chave
símbolos

e

com

arquétipos

os
da

memória coletiva.

Amanda Herminia Rangel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1785

A autora menciona o quanto os contos transcendem
a ideia de fenômeno histórico e literário e tornaram-se parte
do patrimônio cultural da humanidade, um legado que irá
se perpetuar ao longo de muitas gerações, até porque
envolvem o imaginário coletivo e trata de sentimentos e
desejos humanos, questões essas atemporais.
Sendo a origem dos contos desconhecida pois seu
surgimento ocorreu antes mesmo da palavra escrita não é
possível saber ao certo a originalidade de cada conto. As
versões mais difundidas são dos pioneiros Charles
Perrault, Irmãos Grimm e Hans Christian, contudo antes
desses, os contos já circulavam em sua forma escrita e
tiveram inclusive contribuição de mulheres, é possível
identificar que os contos enraízam-se em cada território e
sofrem adaptações para cada cultura.
Estudioso formado em Direito e membro da alta
Burguesia, Charles Perrault, escritor e poeta francês
estabeleceu as bases dos contos de fadas ao se apropriar
das narrativas folclóricas contadas pelos camponeses e
serviçais da classe nobre e retirar das narrativas a
violência,

obscenidades

e

incestos.

Perrault

foi

imortalizado em 1697 quando lançou o livro “Histórias ou
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contos do tempo passado com moralidades “ título que
justifica a moral da história em forma de verso presente no
final de cada narrativa, essa obra ficou conhecida como
“Contos da mamãe gansa”, que são registros das histórias
de tradição oral contadas especialmente por mulheres. A
obra do Francês, os “ Contos da mamãe gansa” se perfaz
com histórias que habitam o imaginário infantil com
princesas, bruxas e fadas como “ A Bela Adormecida”, “
Chapeuzinho Vermelho”, “ Cinderela”, “ O Gato de Botas”
e outros quatro títulos.
Os Irmãos Grimm alemães, cursaram direito, foram
bibliotecários e professores, contudo, ficaram conhecidos
pelas histórias que escutaram e escreveram. Estudiosos e
pesquisadores tinham grande interesse pela língua, cultura
e folclore do seu país, com o objetivo de preservar a
memória das tradições populares, compilaram mais de
duzentos contos a partir das histórias contadas por
camponeses, por suas irmãs, comerciantes e outros
membros da sociedade. Depois de seis anos de muita
pesquisa a primeira edição do grande clássico dos irmãos
Grimm foi composto por duas obras, em 1812 com o I
Volume

intitulado

“Contos

maravilhosos

infantis

e
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domésticos” que continha 86 contos e em 1815 o II Volume
com 70 contos, essas obras foram

transformadas e

reinventados pelos próprios irmãos Grimm e popularizadas
no mundo. A sétima e última edição publicada em 1857
tinha 211 histórias, os contos apresentam personagens e
cenários imaginários e por isso são caracterizados como
narrativas fantástica.
Hans Christian Andersen, dinamarquês nascido no
ano de 1805 proveniente de família humilde teve a
imaginação, fantasia e criatividade estimulada por seu pai
ao narrar histórias e proporcionar ao filho contato com
teatro de marionetes. Após a morte de seu pai ainda
quando era jovem tornou-se responsável pela família e as
dificuldades enfrentadas ao longo de sua infância e
juventude o fizeram ter clareza das questões e diferenças
de ordem social o que influenciou suas narrativas
posteriormente onde refletiu em seus contos os conflitos de
poder e igualdade de direitos. Autor de histórias de vários
gêneros literários, o que o tornou conhecido no mundo
foram os contos, especialmente os infantis o que na época
era raro, uma vez que o conceito de infância era muito
recente. Pela qualidade de seus contos e por questão de
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autoria, porque diferentemente de Perrault e dos irmãos
Grimm ele não apenas compilou narrativas e sim criou
novas histórias com grande potencial de encantamento e
teor melancólico, Andersen é considerado o pai da
Literatura Infantil e no período entre 1835 e 1872 editou
seis volumes de contos infantis entre os quais estão os
conhecidos, O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A
Pequena Sereia e outros.
É importante destacar que independente da origem
e história dos contos de fadas, de acordo com Bettelheim
(2002), os contos sobrevivem no tempo e espaço devido
sua capacidade de projeção de dilemas da vida e da
possibilidade de superá-los, ao longo do tempo muitos
outros autores, compilaram ou escreveram muitos outros
contos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quem não se encanta com o Conto de fadas,
não importa a idade, a origem ou o contexto. Um conto
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sempre vai despertar sentimentos, emoções, afetos,
lembranças, problematizar dilemas da vida.
Os contos com sua origem remota transpôs a
barreira do tempo e se perpetuou, pode e deve ser utilizado
como recurso facilitar e estimulador das aprendizagens
escolares

porque

se

perfaz

como

um

importante

instrumento no desenvolvimento infantil.
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PROJETO PEDAGÓGICO: UM TRABALHO DE
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Dalize de Oliveira

Projeto

pedagógico

é

um

instrumento

construído no interior de um processo educativo que
desenvolve a socialização do conhecimento produzido e
sua utilização na construção da cidadania. Por meio de
atividades

desenvolvidas

de

maneira

solidárias

e

articuladas, envolvendo o trabalho pedagógico com os
assuntos que circulam fora do espaço escolar, ou seja, com
a realidade do aluno, para garantir a democratização do
conhecimento utilizado na construção do sujeito autônomo.
Assim, objetiva o avanço contínuo do conhecimento, a
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consolidação de caminhos já descobertos e a construção
de novos e melhores caminhos para a socialização e
formação de sujeitos críticos, competentes, exigidos pela
sociedade globalizada.
Assim como a própria escola passou por
mudanças, ocorreram também inúmeras transformações
em âmbito mundial, em especial com a informatização dos
meios de comunicação. E a discussão sobre a função
social do espaço escolar, seus significados e experiências
para os que dele participam, trouxe uma série de reflexões
sobre o papel que a escola tem e desempenha dentro
desse novo modelo de sociedade que vem sendo
construído.
A concepção das novas atribuições da
educação e, consequentemente, da função social da
escola tem sido bastante debatida. Tanto que nos anos 90
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a UNESCO instituiu a Comissão Internacional sobre a
Educação para o Século XXI, que veio a produzir um
relatório no qual tenta sintetizar os conhecimentos que
deverão constar na programação educativa das formações
educacionais desse século:

Para poder dar resposta ao conjunto das
missões, a educação deve organizar-se
em torno de quatro aprendizagens
fundamentais que, ao longo de toda vida,
serão de algum modo para cada
individuo, os pilares do conhecimento:
aprender a conhecer, isto é adquirir os
instrumentos da compreensão; aprender
a fazer, para poder agir sobre o meio
envolvente; aprender a viver juntos, a fim
de participar e cooperar com os outros
em todas as atividades humanas;
finalmente aprender a ser, via essencial
que integra as três precedentes. É claro
que estas quatro vias do saber
constituem apenas uma, dado que
existem entre elas múltiplos pontos de
contato, de relacionamento e de permuta
(DELORS, 2003, p.89-90).
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A educação assim concebida indica uma
função da escola voltada para a realização plena do ser
humano, alcançado pela convivência e pela ação concreta,
qualificada pelo conhecimento.
Para se tornar um indivíduo completo ele
precisa aprender a conhecer e para isso é necessário
tornar o ato de compreender prazeroso, pensar o novo,
reconstruir o velho e reinventar o pensar.
Hoje as profissões necessitam de indivíduos
capazes de resolver situações-problemas relacionadas à
dinâmica profissional, envolvendo o trabalho em equipe, e
para isso é necessário aprender a fazer.
Aprender a conviver é um importantíssimo
aprendizado por valorizar a vivência com o outro, a fim de
compreendê-los, administrar conflitos e participar de
projetos comuns.
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Aprender a ser desenvolve a sensibilidade, o
sentido ético e estético, a responsabilidade pessoal
concretizando-se em pensamento autônomo e critico.
Essa é uma tarefa importantíssima e deve ser
cumprida no ambiente escolar por meio da construção e
reconstrução de conhecimentos. O conhecimento engloba
conteúdos das disciplinas que devem estar amarrados a
realidade do sujeito.
Coll (1998) relata que conteúdo é tudo o que
pode

ser

aprendido

e

designa

um

conjunto

de

conhecimentos ou formas culturais, cuja assimilação e
apropriação pelos alunos são essenciais para o seu
desenvolvimento e socialização.
Segundo

os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais (BRASIL 1998), os conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais são componentes que
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promovem as capacidades motoras, de equilíbrio, de
autonomia, de relação interpessoal e de inserção social.
Conteúdo conceitual ou factual refere-se
àquele que se relaciona ao saber sobre alguma coisa, isto
é, os fatos e princípios significativos que produzem
imagens mentais e promovem atividades cognitivas para
ampliação de significados de fatos memoráveis. Portanto,
corresponde ao compromisso científico da escola: de
transmitir o conhecimento socialmente produzido.
Já os conteúdos procedimentais envolvem
ações ordenadas com um fim, ou seja, são objetivos,
resultados e meios para alcançar o conhecimento,
articulados por ações, passos ou atividades a serem
implementados e aprendidos.
Os

conteúdos

atitudinais

podem

ser

agrupados em valores, atitudes ou normas. Podendo
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destacar a cooperação, solidariedade, trabalho em grupo,
respeito e ética, ou seja, normas e valores que
correspondem ao compromisso social da escola.
Os

conteúdos

disciplinares

para

terem

significado precisam instigar o conhecimento relacionado
ao saber, as habilidades para saber fazer e as atitudes
voltados ao querer saber e como fazer.
O trabalho pedagógico com os projetos
permite a criação de estratégias de organização dos
conhecimentos escolares em relação a dois aspectos: o
tratamento da informação e a relação entre os diferentes
conteúdos, partindo sempre de problemáticas e hipóteses
que

facilitem

conhecimentos.

aos
A

alunos

a

construção

transformação

da

desses

informação

procedente dos diferentes saberes disciplinares, em
conhecimento

próprio.

Atuando

de

forma

ativa,
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cooperativa, com uma comunicação permanente que
possibilite a troca de ideias, numa constante interação na
sala de aula.
A

construção

e

reconstrução

de

conhecimento demandam uma travessia que, geralmente,
se inicia pela passagem do âmbito dos princípios para o de
um projeto pedagógico e deste para as práticas e ações
dos educadores. E essa travessia pressupõe uma reflexão
de todos os envolvidos sobre todas as decisões que dão
forma a uma escola, desde as relativas ao currículo,
passando pelas relacionadas à aula e às metodologias, até
as que se referem à gestão escolar.
A escola deve servir de bússola norteadora
para os alunos, superando a visão unitarista de só oferecer
formações para obter resultados. Deve oferecer uma
formação geral na direção de uma educação integral,
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orientando criticamente na construção de um sujeito
independente

e

autônomo,

que

saiba

articular

o

conhecimento com sua prática. E é isto que garante a
significação do processo histórico.

(...) que ele aprenda a situar-se
historicamente no tempo e espaço: estar
aberto para captar os fatos, os
acontecimentos que agitam a si mesmo,
à sua família, ao seu trabalho, à sua
classe, à sua cidade, ao seu país, ao
mundo, à sociedade da qual é membro;
estabelecer e compreender as relações
entre
esses
mesmos
fatos
e
acontecimentos; relacioná-los com a
nossa história; analisar criticamente os
encaminhamentos
e
soluções
apresentados por seus dirigentes; dentro
de suas condições de profissional e
cidadão, participar de vida desta
sociedade, criando uma realidade coparticipada (MASETTO, 1990, p. 8).

A aprendizagem escolar traz significado na
vida do aluno, pois por meio dela ele modifica seus
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conhecimentos já existentes. “Toda aprendizagem, para
que realmente aconteça, precisa ser significativa para o
aprendiz, isto é, precisa envolvê-lo como pessoa, como um
todo (ideias, sentimentos, cultura, sociedade)” (MASETTO,
1990, p. 8).
Contudo, observa-se nos discursos dos
professores, gestores e profissionais da educação a
presença de objetivos de ensino que visam formar alunos
autônomos,

conscientes,

reflexivos,

participativos,

cidadãos com senso crítico, embora não se constate na
prática escolar, ou seja, os discursos realizados por esses
profissionais da educação não se legitimam em suas
práticas.
E é justamente dessa discordância entre
objetivo de ensino e prática pedagógica (a que, de fato,
acontece) é que surge, com extrema urgência, a
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necessidade de re-significar o espaço escolar de modo que
ele possa voltar-se para a formação de sujeitos ativos e
reflexivos, assim como desejam os profissionais – e não
indivíduos passivos, sempre subordinados às ordens dos
professores e alienados em conteúdos que fogem à sua
realidade.
A principal concepção trabalhada na escola,
ainda hoje, é a que trata os projetos como uma série de
etapas previamente definidas e estáticas, uma forma
fechada, compartimentada e quase sempre sem a
participação efetiva dos alunos. Além disso, seria
insignificante trabalhar com projetos nas escolas se a
estrutura da mesma continuasse igual aos moldes
tradicionais de ensino.
Dentro desse contexto de discussão é que
podemos reconhecer nos projetos uma nova maneira de
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repensar o sistema educacional, reformular sua prática
tornando-a mais significativa e apropriada aos nossos
alunos, uma vez que é um processo de aprendizado
contínuo no qual o professor é o orientador e o aluno,
sujeito construtor, ativo na sua própria aprendizagem,
sendo avaliado pela reflexão cotidiana da sua participação
nos trabalhos.
Para elaborar um projeto é necessário
considerar criticamente os limites e as possibilidades do
contexto escolar, definindo os princípios norteadores da
ação, estabelecendo caminhos e etapas para o trabalho,
designando tarefas para cada um dos sujeitos envolvidos
e avaliando continuamente o processo e os resultados.
A pedagogia de projetos é uma discussão
sobre uma postura pedagógica que apresenta diversas
características positivas para o processo de ensino e
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aprendizagem, comprovadas na construção de inúmeras
capacidades, entre as quais: o falar, planejar, questionar e
solucionar. O importante é que não deve ser encarada
como uma técnica de ensino, nem tampouco compará-la a
um método.

5.1 PROJETOS PEDAGÓGICOS NAS SÉRIES INICIAIS:
DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO
FUNDAMENTAL

O trabalho com projetos vem sendo discutido
desde os meados do século XX, com objetivo de formação
crítica do cidadão.
John Dewey6, assim como outros educadores

6

John Dewey (1859-1952) filósofo e pedagogo norte americano. É
reconhecido como um dos fundadores da escola filosófica de Pragmatismo,
um pioneiro em psicologia funcional, e representante principal do

Dalize de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1805

da chamada pedagogia ativa, desenvolve a metodologia de
trabalho educacional que teve como objetivo organizar a
construção dos conhecimentos em torno de metas
previamente definidas por alunos e professores. Defendia
que a educação era um processo de vida e não uma
preparação para ela, de modo que a escola deveria
representar a vida presente do aluno, sua realidade dentro
e fora da escola.
Na pedagogia de projetos a atividade do
aluno determina a construção de seu saber operatório e
este age em constante interação com os meios ao seu
redor, coletivamente.
John Dewey colocou em prática, na área
pedagógica, os projetos, introduzindo a prática do

movimento da educação progressiva norte-americana durante a primeira
metade do século XX.
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compromisso e da democracia, fatores que a criança
precisaria vivenciar na escola, resolvendo e pensando
problemas presentes, já que para ele a educação era a
própria vida e não uma preparação para ela.
Deve-se destacar a concepção do autor na
qual dá ao aluno uma atitude consciente e relacionada com
sua própria realidade.

Dewey
decidiu
romper
com
o
intelectualismo que imperava no ensino
e se propôs a incorporar à educação a
experiência do aluno, seus interesses
pessoais e os impulsos para a ação. Sua
visão sublinha as diferenças individuais,
as atitudes sociais dos alunos no
ambiente escolar e seu desejo de
participar na proposição e direção da
própria aprendizagem. Concede uma
grande importância ao trabalho, à
iniciativa individual, ao fato de se
aprender fazendo e a formação
democrática (ZABALA, 1998 p.148).

A concepção deweyana abordava sobre uma
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educação pautada na democracia, que incentiva o
processo de libertação e florescimento da inteligência por
ser um sistema de vida que possibilita a vivência de
interações sociais, aguçando o espírito cooperativo. A
convivência assume uma condição importante da vida
cotidiana, relação esta que se pode desenvolver e
aperfeiçoar competências na perspectiva de viver na
coletividade.
Assim como Dewey, outros pesquisadores
trabalharam com projetos, como Kilpatrick7, discípulo de
Dewey.

Kilpatrick foi o realizador prático e
divulgador das ideias de seu mestre
Dewey. Suas propostas pedagógicas
são as mais características do
pragmatismo americano e da educação
democrática. Para ele, o objetivo da
7

William Kilpatrick (1871-1965) professor do Ensino Básico, de Matemática e
Latim, e veio a mergulhar no campo da educação e dos estudos do currículo.
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educação consiste em aperfeiçoar a vida
em todos seus aspectos, sem outras
finalidades transcendentes. A finalidade
da escola deve ser ensinar a pensar e a
atuar de maneira inteligente e livre. Por
isso, os programas têm que ser abertos,
críticos e não dogmáticos, baseados na
experiência social e na vida individual.
Kilpatrick entende o método como uma
adaptação da escola e uma civilização
que muda constantemente. (ZABALA,
1998, p.148).

William

Kilpatrick

defendia

a

educação

baseada no aproveitamento da experiência pessoal e
social, que é a referência mais significativa para o aluno, a
educação democrática. Partia do pressuposto de que os
alunos deveriam vivenciar problemas reais, do dia-a-dia,
com

atividades

motivadas

e

permeadas

por

intencionalidade.
No Brasil, a ideia da pedagogia de projetos foi
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introduzida principalmente por Anísio Teixeira8: “Fixar,
compreender e exprimir verbalmente um conhecimento
não é tê-lo aprendido. Aprender significa ganhar um modo
de agir” (TEIXEIRA apud ZUBEN, 2000, p.147), e começou
a ser conhecida a partir do movimento conhecido como
escolanovismo: movimento que questionava os princípios
e métodos da escola tradicional. Com a criação do
manifesto dos pioneiros da educação brasileira.
É a partir da necessidade de desenvolver
uma metodologia de trabalho que valorize a participação
do educando, bem como uma ressignificação do espaço do
educador no processo ensino-aprendizagem que os
projetos começam a ser pensado no âmbito escolar.
O trabalho com projetos constitui uma postura

8

Anísio Teixeira (1900-1971) advogado, educador e escritor brasileiro.
Personagem central na história da educação no Brasil, nas décadas de 1920 e
1930, difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova.
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metodológica de ensino dinâmico e eficiente, cuja força
motriz se concentra na motivação e nas aprendizagens em
situação real, com atividades globalizadas e conteúdos
interdisciplinares.
Ela visa ressignificar o espaço escolar de
maneira que ele se torne um espaço de interações, aberto
à realidade e às múltiplas dimensões que ela apresenta, ou
seja, o aluno vivencia na prática e em sua realidade o que
ele aprende na teoria – e é isso que se tornará significativo
para o seu aprendizado.

Os projetos de trabalho “são um caminho
para repensar a função da escola a fim
de responder não aos estresses dos
especialistas, mas aos da comunidade
educativa,
em
um
mundo
de
transformação no qual o conhecimento
está
em
constante
revisão”
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.63).
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Ressignificar o espaço educacional é o
próprio ato de aprender. Deixa de ser um simples ato de
memorização. Assim também ensinar não é mais sinônimo
de repassar conteúdos prontos. E a pedagogia de projetos
nos traz essa nova perspectiva do ensino/aprendizagem,
em que todo conhecimento será construído de acordo com
o contexto em que é utilizado.
Baseada nesta concepção leva-se em conta
a impossibilidade de dissociarmos
os aspectos cognitivos, emocionais e sociais presentes no
processo ensino aprendizagem. A formação dos alunos é
um processo complexo, em que o aprendizado acontece
na real participação deles:

Aprende-se participando, vivenciando
sentimentos, tomando atitudes diante
dos fatos, escolhendo procedimentos
para atingir determinados objetivos.
Ensina-se não só pelas respostas
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dadas, mas principalmente pelas
experiências proporcionadas, pelos
problemas
criados,
pela
ação
desencadeadora (LEITE, 1996, p. 27).

Quando o aluno participa de um projeto, seu
aprendizado

está

baseado

na

construção

de

um

conhecimento que leva em conta suas práticas vividas e,
nesse momento, ele deixa de ser apenas um aprendiz de
um conteúdo de uma área qualquer e passa a ser um
sujeito cultural, já que se apropria de determinado objeto
desse conhecimento cultural. Isso significa dizer que é
impossível ensinar aos alunos desconsiderando sua
história de vida, seus modos de pensar e agir, enfim, suas
experiências ao longo das situações.
Em um projeto, o envolvimento dos alunos é
a primordial. Pode-se dizer que, sem tal envolvimento o
projeto perde seu sentido e seus objetivos. É por meio da
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participação dos alunos e da interação entre eles que o os
objetivos iniciais do projeto podem ser concretizados,
refletindo-se no produto final dele.
A partir do momento em que assumem o
compromisso de desenvolver determinado projeto, os
alunos tornam-se responsáveis por esse trabalho bem
como pelas escolhas que deverão ser feitas ao longo dele.
Segundo

Leite

(1996),

tais

escolhas

dependerão do poder de autonomia que cada participante
tem, exigindo dele posicionamento, frente às situações e,
busca de soluções frente aos questionamentos.
A elaboração de um projeto estabelece
quatro fases principais que devem ser executadas e
obedecidas de forma a se alcançar bons resultados para
os objetivos propostos. Dentre essas fases, pode-se
destacar: problematização, desenvolvimento, síntese e
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avaliação.
Na problematização o tema ou o problema é
escolhido, não devendo ser assumido pelos alunos como
imposição do professor, tampouco pode ser fruto de uma
curiosidade circunstancial dos alunos. O tema gerador
deve constituir-se em desafio, algo que esteja ligado a uma
necessidade real. Nessa etapa, os alunos expressam suas
idéias e, conhecimentos sobre o problema em questão, o
professor levanta o que os alunos já sabem e o que ainda
não sabem sobre o tema em questão, diante disso são
levantadas as etapas do trabalho.
No que diz respeito à proposta e a temática
do projeto é importante lembrarmos que tais escolhas
devem ser feitas pelos próprios alunos:

O critério de escolha de um tema pela
turma não se baseia em um “porque
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gostamos”, e sim em sua relação com
os trabalhos e temas precedentes,
porque permite estabelecer novas
formas de conexão com a informação e
a elaboração de hipóteses de trabalho,
que guiem a organização da ação.
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.68).

Certamente o professor sempre lhes prestará
auxílio, como mediador e os conduzirá para temáticas mais
pertinentes. No entanto, a problemática a ser resolvida
deve ser delimitada pelos próprios alunos, autores do
projeto, pois possuirá um caráter real para eles, não se
tornando uma mera reprodução dos conteúdos prontos.
Essa problemática é o objetivo central do projeto, uma vez
que é a partir dela – da delimitação do problema – que os
alunos desenvolverão a atividade para solucioná-lo ou
explicá-lo. O problema está intimamente ligado à realidade
sociocultural do aluno, o que concebe autenticidade ao
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projeto, já que as respostas serão construídas de forma
pessoal e original.
No

desenvolvimento

são

elaboradas

estratégias para buscar respostas às questões e hipóteses
levantadas na problematização. A ação do aluno é
fundamental, pois é necessário que os alunos se deparem
com situações que os obriguem a comparar pontos de
vista, rever suas hipóteses. Para isso, é preciso que criem
propostas de trabalho que exijam a saída do espaço
escolar, a organização em pequenos grupos, dos espaços
da escola, a vinda de pessoas convidadas à escola, entre
outras ações. Nesse processo, as crianças devem utilizar
todo o conhecimento que tem sobre o tema e se defrontar
com conflitos, inquietações que as levarão ao desequilíbrio
de suas hipóteses iniciais.
A capacidade de hipotetisar é despertada nos
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alunos, uma vez que passam a problematizar sobre algum
fato e buscam respostas a partir de seus conhecimentos
prévios,

chegando,

posteriormente,

a

outros

conhecimentos que não possuíam e que foram construídos
ao longo do processo.
E é na síntese que ocorre a sistematização
do conhecimento elaborado, o ponto de partida para novos
projetos, e a divulgação dos resultados – que pode
constituir-se como evento social da escola para a
comunidade.
Nesse

momento

avalia-se

o

trabalho

realizado, para constatar as aprendizagens, e se os
objetivos iniciais foram alcançados. Essa avaliação precisa
também

ocorrer

durante

todo

o

processo

de

desenvolvimento dos projetos, buscando verificar a
capacidade

do

aluno

de

resolver

uma

situação
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problemática real, dando enfoque para a mobilização e
articulação de recursos.
Os projetos são realizados em equipes, fato
pelo qual permite com que a cooperação e o próprio senso
de trabalho em grupo estejam sempre associados ao
trabalho. Quando o professor propõe aos seus alunos
determinadas

propostas

de

trabalho

a

serem

desenvolvidas por eles, estes passam a ser autores
responsáveis pela concretização desse trabalho.
Dessa maneira, necessitam de organização
para a execução das tarefas, delimitando quem será
responsável por cada parte, além dos objetivos que
pretendem alcançar, as metas – que sempre devem ser
bem claras, para que não se percam na proposta trabalho.
É nesse sentido que os alunos se percebem em uma
situação na qual precisam de organização pessoal e
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coletiva, cooperação, autonomia e criticidade, fatores sem
os quais a realização do projeto não seria efetivada.
Nessa perspectiva, coloca-se a organização
do projeto centrada na formação global dos alunos.
Quando o projeto objetiva resolver questões relevantes
para o grupo, haverá uma necessidade de aprendizagem
que fará com que eles se defrontem com conteúdos
Os projetos de trabalhos refletem em uma
mudança de postura, o que exige o repensar da prática de
diversas disciplinas, entendidos como instrumentos, meios,
que possibilitam o entendimento da realidade, bem como
de sua intervenção nela. O professor intervém no processo
de

ensino/aprendizagem

criando

situações

problematizadoras, introduzindo novas informações, dando
condições para que os alunos avancem em suas reflexões
para a compreensão de suas realidades pedagógica e das
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teorias que estão se elaborando. O conhecimento é
construído de forma coletiva, a experiência vivida e a
produção cultural se entrelaçam e completam, dando
significado ao que se está construindo. E, como são
usados também em outras situações, esses projetos
mostram que os alunos são capazes de estabelecer
relações e utilizar o conhecimento na construção e no
desenvolvimento integral que construíram.
Nos aspectos legais, a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) possuem
características inovadoras considerando a história da
educação até então. Afasta-se do caráter totalmente
tradicionalista, ao pregar o desenvolvimento cognitivo
pautado no que se prega. Esses conjuntos de leis norteiam
a ação pedagógica, garantindo ao educador e educando
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grande autonomia no processo de ensinar e aprender,
respectivamente.
A principal característica do projeto, segundo
os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) é ter
um objetivo compartilhado pelos alunos e que se concretize
num produto final no qual todos trabalham e que terá uma
destinação, divulgação e circulação social, dentro da
escola ou fora dela. Há também, a disponibilidade do
tempo, pois para realizar um projeto é necessário um
tempo flexível para alcançar seu objetivo. Sendo assim, os
alunos se envolvem com o planejamento das atividades,
realizando tarefas como: dividir e controlar o tempo, e
avaliar os resultados em relação ao projeto inicial.

Os projetos favorecem, assim, o
necessário compromisso do aluno com
sua
própria
aprendizagem,
pois
contribuem muito mais para o
engajamento do aluno nas tarefas como
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um todo, do que quando essas são
definidas
apenas
pelo
professor
(BRASIL, 1998, p.87).

Os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(BRASIL, 1998) têm como objetivo orientar quanto às
diversidades sociais brasileiras, buscando um ensino, que
sirva de base às propostas pedagógicas, principalmente
levando em conta aspectos regionais e a reelaboração de
uma

proposta

curricular

que

atenda

ao

pleno

desenvolvimento do sujeito, o exercício da cidadania e a
qualificação profissional. Ainda assim, são flexíveis e
abertos, uma vez que cada escola possui autonomia para
formular seu próprio projeto pedagógico.
Nesse

sentido,

vários

projetos

são

implantados no intuito de melhorar e viabilizar a qualidade
do ensino, considerando as especificidades de cada
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escola.
Como os projetos apresentam etapas que
não são fechadas, permite que sejam repensadas e
adaptadas de acordo com o andamento das atividades
propostas. Tal flexibilidade permite ao professor adequar o
projeto de acordo com as necessidades que seus alunos
apresentarem sem, contudo, comprometer os objetivos
propostos.
No dias de hoje se fala muito em contextos
escolares, sobre a importância do trabalho com projetos
nas escolas, envolvendo a escola como um espaço social
que trabalha com projetos. O projeto não é algo que é feito
em seguida mostrado. Ele é vivenciado desde o primeiro
momento, como parte da dinâmica da prática dos
educadores e com a ideia de compromisso articulada com
a de responsabilidade.
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A escola possui, desta forma um projeto
pedagógico que, se incorporado na rotina escolar,
possibilitará que o corpo docente encare as disciplinas que
ministra como meios de ensino, em que planejam,
executam, avaliam e são avaliados.
Compete ao projeto pedagógico na escola
dar suporte ao professor nas decisões referentes ao
conteúdo e ir redefinindo os currículos dos vários ciclos
para garantir que os alunos tenham acesso a todo o
conhecimento necessário.
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OS EPISÓDIOS MARCANTES DA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL
Sonia Aparecida Maiolli

RESUMO
A humanidade sempre conviveu com as guerras, os
motivos são os mais diversos: luta por território,
movimentos separatistas, religião, intolerância étnica,
riquezas naturais, divergências políticas, entre outros. A
Segunda Guerra Mundial, tema de meu estudo, ocorreu
entre 1939 e 1945. Esse conflito envolveu um grande
número de países que travaram uma guerra, em grande
parte, em território europeu.
Todas as consequências da Segunda Guerra Mundial
decorrem de acontecimentos terríveis, principalmente:
antissemitismo,

campos

de

concentração

nazistas,

Holocausto e explosões nucleares. Ainda hoje, os vestígios
desses eventos ainda são lembrados como uma das
principais tragédias da história.
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Antissemitismo
O antissemitismo é uma forma de discriminar os semitas,
especialmente os judeus. Hitler usou essa passagem para
afirmar que os arianos eram superiores aos outros. Quando
essa ideologia se espalhou amplamente na Alemanha
nazista, ela isolou judeus, deficientes físicos, negros,
homossexuais e ciganos. Além de outras formas de
opressão, eles não podem trabalhar, não podem obter a
cidadania alemã ou mesmo ter acesso a serviços médicos.

Campo de concentração
Estes são os lugares para onde os "inimigos do governo
nazista" foram enviados. Judeus, doentes mentais,
ciganos, pacifistas e outros prisioneiros foram levados para
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campos de concentração para trabalhos forçados, muitas
vezes privados de alimentos e em condições desumanas.
Holocausto
O Holocausto ocorreu em campos de extermínio, onde
judeus foram sistematicamente executados. Mais de 6
milhões de pessoas morreram nesses lugares.
Bombardeio nuclear
O lançamento de bombas atômicas nas cidades de
Hiroshima e Nagasaki, no Japão, também causou graves
consequências. Iniciada pelos Estados Unidos, a cidade foi
destruída e mais de 200.000 pessoas foram mortas.
As bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki
tiveram um sério impacto. Os poderes do Eixo começaram
a declinar. A Itália se rendeu às forças aliadas em 1943 e,
muitos anos depois, o exército soviético invadiu a
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Alemanha com sucesso. No final, Hitler cometeu suicídio e,
junto com seu sucessor, o país se rendeu.
O Fim do extremismo ditatorial e das ideologias fascistas e
conservadoras
O fim da guerra possibilitou a inserção do governo socialdemocrata e resultou no Estado de bem-estar social na
Europa, em que todos os indivíduos tinham direito a bens
e serviços, que deveriam ser garantidos pelo Estado. Sobre
as ideologias fascistas pode-se dizer que elas não estão
em evidência como antigamente, mas, infelizmente, vivese um período em que o regime autocrático e o fascismo
voltam a surgir com novas características.
Número de mortes
Entre as consequências da Segunda Guerra Mundial a
mais sentida é a quantidade de mortes, civis e militares.
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Estima-se que morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas,
o maior número de toda a história.
Enfraquecimento da Alemanha e divisão do território
Depois da derrota, a Alemanha se fragmentou, primeiro era
só uma diferença ideológica, mas depois se transformou
em territorial. Com a construção do Muro de Berlim, em
1961, o país se dividiu em Alemanha Oriental e Alemanha
Ocidental e ficou assim por quase 30 anos, até a Queda do
muro de Berlim, em 1989.
Guerra fria
A Guerra Fria começou logo após o fim da Segunda Guerra
Mundial. No fim do conflito, os Estados Unidos e a União
Soviética saíram como grandes potências mundiais, mas
como os países tinham diferenças ideológicas muito fortes,
aDe um lado estava os EUA, um país de economia liberal
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e do outro a URSS, um Estado Socialista. O governo
americano buscava conter o avanço do comunismo na
Europa e criou o Plano Marshall, que visava garantir a
recuperação do continente destruído pela guerra. Na
verdade, o que os Estados Unidos pretendiam era
aumentar seu poder de influência na Europa.
Logo que perceberam a jogada, os soviéticos proibiram os
países que participaram do seu bloco de aderirem à
doutrina americana. Foi assim que surgiu a Guerra Fria, um
conflito basicamente político-ideológico, cheio de tensões,
marcado bela briga armamentista, corrida espacial, e
outras guerras, como a Guerra do Vietnã e Guerra do
Afeganistão.
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MULHER, EDUCAÇÃO E FEMINISMO

Glace Klear Lobo Saugo

Apresentação

Atualmente as diferenças entre homens e mulheres,
ligando o gênero ao trabalho, ao poder e ao sexismo na
sociedade se tornaram um foco de pesquisas de área e
uma realidade social importante.
Tanto as mulheres como os homens ocupam os
mais diferentes papéis, que por sua vez, se constituem
num conjunto de inter-relações que pode servir como
objeto de investigação. Como as mulheres, desde as
sociedades mais antigas, sempre foram marginalizadas e
até mesmo tratadas como aberração ou como um ser
incompleto, torna-se evidente e necessário ir além de
apenas nomear as grandes, mas sim buscar a história de
muitas que permanecem invisíveis à história.
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Os sujeitos oprimidos ao longo da história foram
representados na historiografia, na literatura, nos meios de
comunicação de muitas formas, mas, sempre houve a
predominância das representações produzidas pela classe
dominante.
Podemos dizer que a história das mulheres é
fundamental para se compreender a história geral, uma vez
que ela é relacional, e inclui tudo o que envolve o ser
humano, suas aspirações e realizações, seus parceiros e
contemporâneos, suas construções e derrotas.

Introdução

Quando pensamos na mulher e sua contribuição na
história, temos que pensar qual era seu papel dentro da
sociedade em diferentes momentos da história. Hoje a
mulher tem um papel essencial e ativo dentro da nossa
sociedade contemporânea, ocupam cargos nas empresas,
chefiam famílias, casam-se por amor e se divorciam por
falta dele. Elas votam, estudam e governam, além de
serem donas de casa e mães quando assim desejam.
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Contudo, para que hoje esta realidade se apresente, foi
necessário

atravessar

um

extenso

percurso

de

transformação histórico-cultural do papel social da mulher.
Este processo se estabelece a partir da internalização e
reprodução de normas, crenças e costumes de modo que
a realidade de determinado contexto seja experimentada
como algo naturalizado. A cultura é uma construção dos
sujeitos que, por sua vez, são igualmente constituídos
pelas práticas, leis e convenções, legitimadas e difundidas
por eles mesmos. Compreendemos, portanto, que a
subjetividade é resultado das relações estabelecidas entre
os que operam o meio social, as instituições existentes e
as intercorrências incidentes sobre ambos.
Souza Filho afirma que:
O comportamento do homem e as
instituições sociais por ele criadas e
conservadas não são determinados por leis
do organismo humano e leis da natureza. O
mundo humano, isto é, o próprio homem,
seus espaços, valores, ideias e normas são
produtos das práticas dos próprios indivíduos
humanos como parte de uma história social.
São resultados das práticas individuais e
coletivas, não podendo ser compreendidos
fora do contexto e do processo de sua
produção. No processo de construção do
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mundo humano-social, o homem é o sujeito
único. (1995, p.21)

Assim, entendemos que o papel da mulher se
desenvolve

em

função

de

atravessamentos

sócio-

históricos, sendo modelado e modificado em função do
contexto. Portanto, a identidade e atuação feminina no
meio social não é determinado apenas por aspectos
biológicos do gênero, mas marcado pela incidência de
ideologias, pela própria cultura.
A francesa Michele Perrot (2008) propõe a história
como o registro pelo discurso daquilo que há de concreto,
vivido cronologicamente. A história é, portanto, contada e,
no caso das mulheres, contada por outros. Este narrador
visa à manutenção do status do poder masculino, do poder
patriarcal - seja de Deus, do pai ou do marido. Assim, a
história das mulheres se estrutura entre ideologias que
sustentam o sistema de poder – e de saber – masculino.
Esta forma de se estudar a História relegou um lugar
secundário,

quando

não

inexistente,

à história

das

mulheres no tempo.
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As mulheres foram, durante muito tempo,
deixadas na sombra da História. O
desenvolvimento da Antropologia e a ênfase
dada à família, a afirmação da História das
"Mentalidades", mais atenta ao quotidiano,
ao privado e ao individual, contribuíram para
as fazer sair dessa sombra. E mais ainda o
movimento das próprias mulheres e as
interrogações que suscitou. "Donde vimos?
Para onde vamos?", pensavam elas; e
dentro e fora das Universidades levaram a
cabo investigações para encontrarem os
vestígios das suas antepassadas e,
sobretudo, para compreenderem as raízes
da dominação que suportavam e as relações
entre os sexos através do espaço e do
tempo. DUBY, Georges e PERROT,
Michelle. (orgs.)1995:07

Podemos dizer que a história das mulheres é fundamental
para se compreender a história geral, uma vez que ela é
relacional, e inclui tudo o que envolve o ser humano, suas
aspirações e realizações, seus parceiros e
contemporâneos, suas construções e derrotas

A mulher e a educação

O saber era negado às mulheres pois era sagrado,
cabendo a Deus e aos homens (PERROT,2008).
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Entretanto, antes mesmo da apropriação do conhecimento
sobre o corpo feminino pela medicina, algumas mulheres
detinham o saber-curar através de orações combinadas a
ervas e outros ritos. Engel nos fala que
desde tempos imemoriais, elas curavam
mazelas, e antes do aparecimento de
doutores
e
anatomistas
praticavam
enfermagem, abortos, davam conselhos
sobre enfermidades, eram farmacêuticas,
cultivavam ervas medicinais, trocavam
fórmulas e faziam partos. Eram doutores sem
títulos. (2012, p.108)

Por serem mulheres, e conhecerem além do que
lhes era permitido, as benzedeiras e curandeiras sofriam
perseguições, acusadas de feitiçaria e ainda de práticas
subversivas em relação à sexualidade (PERROT,2008).
Acreditava-se que elas poderiam enfeitiçar os corpos a
serviço do Diabo e isto se opunha a fé cristã e católica.
Sequer consideravam os seus saberes e nunca se admitiu
que estas mulheres pudessem exercer a medicina. Mais
uma vez se apresenta o caráter de inferioridade e o
silenciamento do discurso feminino sobre sua própria vida.
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Qualquer expressão feminina que contrarie a
dominação do homem, da igreja e da razão era
compreendida

como

o

mal

a

ser

combatido,

preferencialmente, queimado, relata Perrot (2008). A
autora destaca ainda que o exemplo maior da mulher
pecadora, Eva, errou e foi punida quando ousou ter acesso
ao fruto do conhecimento oferecido pela serpente, de
acordo com as escrituras bíblicas.
No contexto brasileiro, poucas meninas tinham
acesso às Casas de Recolhimento, onde se realizava a
educação formal no período colonial. Aquelas que não
eram encaminhadas para os conventos aprendiam o que
“interessava ao funcionamento do futuro lar: ler, escrever,
contar, coser e bordar.” (Araújo, 2012, p.51). O foco do
ensino era a transmissão dos conhecimentos necessários
ao desempenho dos afazeres domésticos e à aquisição de
habilidades para encantar seu futuro marido.
No Brasil, com as mudanças em favor do progresso
no século XIX, foi propagado o discurso em prol da
educação como forma de desenvolver o país, pois ainda
havia um grande número de analfabetos mesmo após a
instauração da República. Desta forma, houve um
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crescimento no número de escolas nos locais mais
populosos para que o país se modernizasse e atingisse o
padrão das sociedades europeias, que escolarizaram suas
meninas entre os anos de 1880 e 1900 segundo Perrot. A
direção das escolas era ocupada por homens, exceto
naquelas de cunho religioso nas quais as madres
respondiam pela 22 administração do estabelecimento de
ensino. As figuras de autoridade no âmbito escolar também
reproduziam as relações de poder da sociedade: o homem
e a religião.
Se adota na escola um modelo de ensino básico,
comum a meninos e meninas, denominado pedagogia, que
compreendia o aprendizado da leitura, escrita e das quatro
operações numéricas básicas, além da cultura religiosa.
Após este ciclo inicial, havia uma divisão de conteúdo: para
as mulheres eram ensinadas técnicas de bordado e costura
e para os homens, a geometria, conforme apresenta Louro
(2012).
Quando pensamos na distinção das classes temos
ainda outro ponto a considerar. Às meninas oriundas de
famílias abastadas ensinava-se piano e francês além do
treinamento para que ordenassem o trabalho daquelas que
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lhes prestariam serviços domésticos. Apesar de um
movimento positivo, em função do acesso das mulheres à
educação, ainda se segue a lógica da preparação da
mulher para o lar. Há, portanto o ingresso da mulher no
ambiente escolar para que ela cumpra seu papel no projeto
de modernização da sociedade: ser esposa zelosa, para
fornecer um ambiente de refúgio à conturbada vida social
de seu marido, e mãe dedicada à educação e formação de
futuros cidadãos.
Além da escolarização, a produção literária é uma
importante ferramenta para propagação do conhecimento
e instituição de saberes que regulam a vida cotidiana. Mais
especificamente

o

gênero

do

Romance

trazia

representações da mulher como um ser angelical ou como
uma potência para o mal, conforme aponta Del Priore. A
mulher ainda não assumia a autoria do discurso produzido
sobre ela. O homem registrava os modelos da mulher ideal
e daquela que devia ser abominada. Isso contribui do ponto
de vista histórico para que tenha seus papéis sociais
moldados segundo a lógica de dominação do homem sobre
a mulher. A mulher precisava ser educada para adquirir
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formação moral e aprender a ser uma figura socialmente
adequada à função de esposa.
Dá ao homem a responsabilidade de manter a
mulher dependente e sob seu domínio. Assim, entende-se
que o homem tem de “[...] conceber a mulher como 'posse'
como propriedade a manter sob sete chaves, como algo
destinado a servir e que só então se realiza.” (NIETZSCHE,
19992, p.143). Na sua concepção, ele define “cabeça oca”
os homens que apoiam a emancipação feminina, a qual ele
considera ponto alto para a regressão da mulher e sua
desfeminização.
Como a história é dinâmica, valores e discursos vão
se alterando, no século XIX, ampliam-se a reflexão sobre
as mulheres, permeada pelo direito, a igualdade e a busca
da emancipação, principalmente com a invenção do
feminismo, cujo maior destaque será no século XX.

Movimento Feminista
O movimento feminista organizado surgiu nos
Estados Unidos na segunda metade dos anos sessenta.
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Expandiu-se pelo ocidente propagando a libertação da
mulher e não apenas a emancipação.
Emancipar é buscar a igualdade em direitos,
políticos, jurídicos e econômicos em relação ao homem.
Libertar-se é ir além, realçar as condições de diversidade
nas relações de gênero para que a mulher passe a ser vista
como

um

indivíduo

autônomo,

um

ser

humano

independente.
O socialismo no leste europeu comprovou que
libertar a mulher é introduzi-la no processo produtivo.
Precisou haver uma mudança sociocultural-psicológica na
sociedade para que a mulher passasse a ser vista como
sujeito.
No século XX, o movimento feminista se espalhou
pelo mundo com manifestações como: queima de sutiãs
em praça pública e libertação da mulher com a criação da
pílula. Multiplicaram-se as palavras de ordem: “Nosso
corpo nos pertence!” “O privado também é político!”
“Diferentes, mas não desiguais!”.
A historiadora Mary Del Priore afirma que foram as
feministas que fizeram a História das Mulheres antes dos
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historiadores, lançando as bases para a criação de uma
História das Mulheres.
Nesse contexto é inegável pensar em uma História
das Mulheres sem pensar na contribuição do movimento
feminista. É importante destacar uma das principais
precursoras do projeto de criação de uma História das
Mulheres a historiadora francesa Michelle Perrot. “Da
História, muitas vezes a mulher é excluída”, essa afirmação
feita por Perrot, balizava a inquietação das intelectuais
feministas da época, vários questionamentos eram feitos
tais como: as mulheres têm uma História? ou é possível
fazer uma História das Mulheres? essas questões
aparentemente de difícil resolução basearam os primeiros
estudos sobre a História das Mulheres. Com o tempo, de
estudo de gênero, as historiadoras constataram que as
mulheres estariamsujeitas históricos possíveis de serem
apreendidos e estudados, e que essa categoria “mulheres”
deveria ser entendida de acordo com a sua amplitude e
pluralidade étnica, social e cultural.
Segundo Perrot a História das Mulheres possibilitou
que estas compreendessem melhor a si mesmas, que
entendessem que as identidades que hoje compartilham

Glace Klear Lobo Saugo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1847

são fruto de uma construção histórica e contribuiu para que
essas mulheres construíssem uma consciência maior de
gênero.
A categoria gênero passou a ser bastante abordada
na História das Mulheres, pois o sujeito da História agora
incluía homens e mulheres, descartando uma identidade
única, fixa e universal entre as mulheres, concebendo as
múltiplas identidades no fazer histórico.
Para Joan Scott (1995,p.14),historiadora feminista,
o gênero é visto como: “[...]um elemento constitutivo de
relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas
entre os sexos, é o gênero um primeiro modo de dar
significado às relações de poder.” Ou seja, o gênero é um
modo de compreender mais claramente as relações
existentes entre homens e mulheres e assim diluir
preconceitos, já que como categoria de análise nos fornece
elementos

para

questionarmos

algumas

normas

e

condutas naturalmente atribuídas ao feminino e ao
masculino.
A utilização do gênero altera o enfoque das
discussões feministas, pois se inaugura uma nova
problemática nos estudos do feminismo, ao incluir
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tendências universais relacionadas ao masculino e ao
feminino com suas especificidades históricas e culturais, o
gênero começa a ser pensado como um dos elementos
constitutivos das relações sociais, que se articula com
outras categorias importantes: classe, raça, etnia, idade,
dentre

outros,

configurando

situações

de

gênero

específicas, nesse contexto Woodward (2007, p.37) diz:
O reconhecimento da complexidade das
divisões sociais pela política de identidade,
na qual a raça, a etnia e o gênero são
centrais, tem chamado a atenção para outras
divisões sociais, sugerindo que não é mais
suficiente argumentar que as identidades
podem ser deduzidas da posição de classe
(especialmente
quando
essa própria
condição de classe está mudando) ou que as
formas pelas quais elas são representadas
têm pouco impacto sobre sua definição.

Louro (1997) também propõe que vejamos gênero
como constituinte da identidade dos sujeitos. A identidade
é construída e adquire novas significações ao longo da vida
das pessoas. Assim esse conceito permite-nos pensar na
transitoriedade histórica que são as relações de gênero e
como A construção da identidade dar-se na relação com o
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outro e por constituição discursiva. Portanto, não há como
tratar desta questão sem reconhecer que para a existência
de um, há que se ter reconhecimento do outro a
identificação pessoal vai ser influenciada por fatores
subjetivos e objetivos. E essa identidade constrói-se ainda
de acordo com o contexto. Como nos diz Ciampa (1984,
65):
Diferença e igualdade. É uma primeira noção
de identidade. O conhecimento de si é dado
pelo
reconhecimento
recíproco
dos
indivíduos identificados através de um
determinado grupo social que existe
objetivamente, com sua história, suas
tradições, suas normas, seus interesses etc.

A respeito da construção das identidades e a
ampliação da visão dessas, é necessário absorver o
caráter plural destas. Perceber a mutabilidade que
vivenciamos de acordo com os meios de organização
social. Assim, Scott apud Louro (1997) propõe a implosão
da oposição binária entre masculino e feminino. Essa
desconstrução resultaria numa maneira de perceber as
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relações como passíveis de transformação contrariando o
pensamento que entende como fixas as identidades.
A escritora francesa e também feminista Simone de
Beauvoir, foi uma das referências para a construção da
história do pensamento feminista do século XX. O ponto
fundamental de seu trabalho é o de que as mulheres não
tinham história, assim como poderiam avançar nas
conquistas do espaço público e sentir orgulho de si
próprias? Sua obra serviu de apoio e alerta ao movimento
feminista.
Para Beauvoir (1980, p.291), uma mulher torna-se
plenamente humana quando tem oportunidade de se
dedicar ao exercício de atividades públicas e quando pode
ser útil à sociedade: “[...] é um paradoxo criminoso recusar
à mulher toda a atividade pública, vedar-lhe as carreiras
masculinas, proclamar sua incapacidade em todos os
terrenos e confiar-lhe a empresa mais delicada, mais grave
que existe: a formação de um ser humano.” (GASPARI,
2003 p.42).
Para a filósofa, não se nasce mulher, torna-se
mulher. A partir de tal posição, suas seguidoras, militantes
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feministas, nos anos sessenta irão fortalecer-se na
sociedade.
As discussões sexistas características da esfera
privada, onde o mundo doméstico era considerado como o
“verdadeiro” espaço da mulher, foi sendo rompido com a
ocupação fora do lar que algumas assumiram.
Um processo que envolve quebra de paradigmas,
revisão de conceitos e novas formas de agir e pensar,
mudança de mentalidade e comportamento é lento e
conflituoso. Ideias, conceitos e valores, enraizados por
séculos em uma sociedade não desaparecem de um
momento para o outro.
Os estudos feministas, por seu caráter político
deixaram uma contribuição valiosa pela qual se efetivaram
as problematizações a partir de uma análise da trajetória
histórica das mulheres a ser reconhecida, valorizada e
digna de

ser discutida, para

então, chegar-se

à

desconstrução das diferenças.
Por vários lados, as feministas passavam a
feminizar-se valorizando a linguagem
feminina, os atributos e os temas femininos,
o que significava mais do que um simples
retorno aos seus valores próprios, um
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alargamento do campo conceitual, através
do qual teciam suas críticas à sociedade
patriarcal capitalista, revelando
suas
armadilhas e limitações. Mais do que nunca,
passaram a pensar em si mesmas sob uma
ótica própria, dando visibilidade ao que antes
fora escondido e recusado, o que
inevitavelmente levou a uma radicalização
da potencialidade transformadora da cultura
feminista em contato com o mundo
masculino. Tratava-se então, não mais de
recusar o universo feminino, mas de
incorporá-lo renovadoramente na esfera
pública, o que se traduziu ainda por forçar um
alargamento e uma democratização desse
mesmo espaço. (Os feminismos no Brasil:
dos “anos de chumbo” à era global, RAGO,
2003, p. 06).

Um dos grandes símbolos da luta do movimento
feminista em busca de igualdades de direitos, é o Dia
Internacional da Mulher, data que foi proposta por Clara
Zetkin ao participar do II Congresso Internacional das
Mulheres

Socialistas,

(BLAY,2001,

p.602),

em
sendo

Copenhagen,
até

os

dias

em
de

1910
hoje

comemorada praticamente em todos os países do mundo
As comemorações do Dia Internacional da Mulher
possibilitaram momentos para a organização de fóruns
feministas e dos bairros, articulando protestos públicos
contra a discriminação de sexo e uma agenda de
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de

mulheres e laços de solidariedade (SOARES,1994, p.14).
Torna-se a oportunidade de momentos privilegiados de
encontro das mulheres, para que a memória feminina não
seja silenciada.
Feminismo no Brasil

No Brasil, em 1972 surgiu na cidade de São Paulo
um grupo organizado de feministas. Pouco a pouco temas
do feminino e do feminismo ocuparam fóruns nacionais de
debate, como por exemplo, o realizado em Belo Horizonte
em 1975. No mesmo ano, surgiu no Rio de Janeiro o
Centro da Mulher Brasileira, e em São Paulo, realizou-se o
encontro para Diagnostico da Mulher Paulista; surgiu o
Movimento Feminino pela Anistia e foi lançado o Jornal
Brasil Mulher, que circulou de 1975 a março de 1980. Entre
1976 e 1978, circulou o Nós Mulheres, e em março de 1981
é lançado o Mulherio, que foi leitura obrigatória das
feministas, por mais de cinco anos.
Muitas

mulheres

participaram

ativamente

da

ditadura militar. Entre 1970 e 1980, o movimento das
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mulheres defendeu a Redemocratização do país. Nas
camadas mais populares, com o apoio da Igreja Católica,
surgiram clubes de mães e associações de donas de casa.
E pelo país afora, sem vínculo com a religião, também
surgiram movimentos como a Rede de Mulher, em defesa
dos critérios da mulher e da cidadania feminina. Aos
poucos, elas foram se organizando em movimentos como:
negras, prostitutas, lésbicas, trabalhadoras rurais e
urbanas, empresárias etc.
A partir de 1977, o movimento feminista passou a
seguir outras tendências, algumas voltadas para a
discriminação do aborto ou a equiparação profissional com
os homens, por exemplo. Muitas mulheres conseguiram
conquistar postos de trabalho, antes só ocupados por
homens, como cargos políticos, por exemplo. Com a crise
familiar da sociedade, muitas passaram a exercer o cargo
de chefes de família também.
A mulher sempre foi considerada como o outro pelo
homem e não como o semelhante. E somente quando
homens e mulheres se vejam como seres incompletos, que
necessitam de apoio mútuo para desenvolver sua condição
humana é que teremos uma sociedade melhor. Que a
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perspectiva de se pensar em um novo paradigma para a
compreensão do mundo onde as reivindicações de
igualdade na diferença tão difundida pelo movimento
feminista, passe a constituir-se como algo realmente
importante, onde homens e mulheres consigam superar as
situações comuns de opressão e se identifiquem cada vez
mais como seres humanos.
O movimento feminista insere-se no que Woodward
(2007) chama de novos movimentos sociais. Estes
surgiram após o término da Guerra Fria e circunscrevemse numa Nova Ordem Mundial. Se antes acreditava-se que
explicações amplas da realidade davam conta de
caracterizar todos os sujeitos e formar assim uma unidade
de classe para uma luta conjunta, com o fim da União
Soviética e o fortalecimento do capital, essa perspectiva
não dá mais conta de explicar a realidade. O novo cenário
político nos apresenta novos sujeitos, que antes estavam
“dissolvidos” dentro da unidade de classe. A construção de
identidades e lutas por direitos mais específicos, ligados às
novas práticas dos movimentos sociais: Movimento Negro,
Movimento LGBTTTS (Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transgêneros, Transexuais, Travestis e Simpatizantes,
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Movimento Ambientalista entre outros, nos mostram a nova
dinâmica e as demandas de grupos que antes não tinha a
visibilidade hoje proclamada.
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A CULTURA DE INFÂNCIA E AS
EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS

Maria Isabel da Silva Oliveira

INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade observa-se uma nova visão acerca
da educação infantil, em face do desenvolvimento da
criança de forma integral no que tange a reflexão, a
experiência, a interação, a observação e em seu
posicionamento crítico frente à sociedade.
Desta forma o presente estudo monográfico colabora para
a reflexão acerca do resgate da cultura de infância à luz
das experiências artísticas.
Em meio a uma sociedade que vivencia cada vez mais as
situações cotidianas em sua relação com a tecnologia, às
crianças de forma precoce são expostas a essas
ferramentas e assim as brincadeiras e as experiências
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artísticas vêm sendo cada vez mais deixadas de lado,
desta forma a escola é, portanto, um espaço importante
para o resgate da cultura de infância.
Observa-se que a educação infantil ainda é uma etapa da
educação em que o professor garante as experiências
tendo em vista a maneira própria como a criança se
desenvolve.
Nas demais etapas da educação básica infelizmente o
espaço para as experiências artísticas e para as
brincadeiras vão se perdendo dando espaço à uma ênfase
nos conteúdos em seus aspectos cognitivos.
Apresenta-se aqui por meio desta pesquisa a discussão
referente às ações relativas à expressão artística no bojo
de sua contribuição para o desenvolvimento infantil
garantindo assim o resgate da cultura de infância.
Este material pretende verificar as possibilidades de
intervenção para o professor em sua atuação na educação
infantil, no que tange a contribuição do das experiências
artísticas de maneira a possibilitar caminhos para múltiplas
experiências tendo como objetivo o resgate da cultura do
brincar, não somente com os alunos, como também com
as famílias e toda comunidade educativa.
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DESENVOLVIMENTO

O presente estudo monográfico pretende por meio da
pesquisa bibliográfica, fornecer subsídios para a discussão
acerca das contribuições para o desenvolvimento dos
educandos à luz do resgate da cultura de infância e das
experiências artísticas.
Desta foram busca-se desenvolver habilidades que
perpassam o desenvolvimento de técnicas e transmissão
de conhecimentos, e sim que permitam trazer para o
espaço educativo a discussão e reflexão junto aos
estudantes e demais atores da comunidade escolar acerca
da importância da infância para o desenvolvimento
humano, bem como do papel da experiência artística no
universo infantil na contemporaneidade.
Na visão de Vygotsky (2007), em sua perspectiva histórica
e social dos processos do desenvolvimento infantil, o
brincar é fundamental como atividade humana criadora,
onde a realidade, a fantasia e a imaginação são intrínsecas
e interagem na produção de novas possibilidades de
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crianças,

permitindo

a

1864

elas

possibilidades de construção de relações sociais com os
demais sujeitos. (Vygotsky, 2007, p.103)
Para Vygotsky (2007), a criança é um ser que reproduz e
representa o mundo por meio das situações criadas nas
atividades de brincadeiras, através de um processo ativo
de reinterpretação do mundo onde o sujeito abre-se para a
criação de novos significados. (Vygotsky, 2007, p.103)
Na observância do pensamento do autor verifica-se que o
brincar é primordial para o desenvolvimento humano, pois
se articula com a experiência, a memória e a imaginação
sendo fundamental a ser contemplada no espaço de
aprendizagem.
É importante enfatizar que o modo próprio de comunicar do
brincar não se refere a um pensamento ilógico, mas a um
discurso organizado com lógica e características próprias,
o qual permite que as crianças transponham espaços e
tempos e transitem entre os planos da imaginação e da
fantasia explorando suas contradições e possibilidades.
Assim, o plano informal das brincadeiras possibilita a
construção

e

a

ampliação

de

competências

e

conhecimentos nos aspectos da cognição e das interações
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sociais, o que certamente tem consequências na aquisição
de conhecimentos nos planos da aprendizagem formal.
(Borba, 2006, p.38.)
Assim a educação infantil é uma etapa da educação onde
o ser humano está desenvolvendo-se de forma potente
revela-se, portanto como essencial a metodologia que
contempla as experiências e as interações, sendo as ações
artísticas relevantes para o processo de desenvolvimento
infantil.
Compreende-se assim que por meio das experiências
artísticas a criança brinca, diverte-se e aprende de forma
prazerosa, não sendo o ensino voltado apenas para os
conteúdos em seus aspectos cognitivos e sim nas
experiências que promovam o desenvolvimento nos
aspectos motores, afetivos e sociais.
Por meio das ações com as crianças e tendo em vista um
planejamento articulado, é possível através de um currículo
prescrito ser contemplados diversos conteúdos voltados
para as técnicas artísticas como luz e sombra, cor, pintura,
perspectiva, desenho, harmonia, simetria, textura entre
outros que podem ser mais do que ensinados e sim
vivenciados e explorados contemplando a metodologia
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lúdica comum à maneira própria de a criança compreender
o mundo.
Portanto, na escola quanto maiores forem as experiências
de

manipulação,

construção,

pesquisa

e

interação

ofertadas as crianças maiores as chances de seu
desenvolvimento

ser

coerente

as

expectativas

de

aprendizagem.
Assim faz-se necessário uma atenção à questão do
processo de aprendizagem infantil compreendendo-se que
quando se desenha ou se desempenha uma atividade
artística é contemplado também um momento interessante
de criação, reflexão e de introspecção que são importantes
para o processo de aprendizagem, pois é desta forma que
a criança atribuirá significados as ações vivenciadas, é de
fato necessário contemplar os tempos destinados às
experiências artísticas na primeira infância.
Destaca-se aqui a relevância do professor da educação
infantil considerar em sua prática possibilidades de
intervenção e mediação que desenvolvam a reflexão, as
competências socioemocionais, as experiências lúdicas e
o protagonismo infantil.
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CONCLUSÃO

A presente pesquisa foi realizada tendo em vista
compreender como a metodologia lúdica por meio do
brincar e as experiências artísticas contribuem para o
desenvolvimento infantil, pois possibilita a consciência ao
indivíduo no que refere-se ao autoconhecimento e a
interpretação sobre o mundo ao qual está incluso.
A instituição escolar é hoje fundamental para que sejam
resgatados valores essenciais para a formação humana,
para a tão almejada reestruturação da sociedade, assim o
fazer artístico por meio da metodologia lúdica na educação
infantil é destacado neste percurso de pesquisa tendo em
vista a sua relevância.
As crianças já nascem em um mundo imerso em
tecnologia, e portanto a escola vem sendo cada vez menos
atraente tendo em vista que ainda estabelece padrões
formais de educação que são distantes das vivências dos
alunos em seu cotidiano.
Desta forma a educação, a brincadeira e a experiência
artística precisam ser resgatadas para preservação deste
patrimônio.
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Portanto faz-se necessária futuras e constantes reflexões
acerca da atuação docente na educação infantil, de
maneira que sejam relacionados os conteúdos conceituais
de maneira a ofertar um ensino que promova o resgate da
cultura de infância, para que esta etapa tão importante da
vida humana seja vivenciada de maneira potente
estabelecendo por meio de metodologias específicas a
educação de forma integral.
A temática discutida leva também a reflexão acerca da
importância

da

implementação

de

currículos

que

privilegiem as experiências artísticas, contemplando as
habilidades necessárias ao desenvolvimento infantil em
sua totalidade na observância do sujeito como um indivíduo
que desde o nascimento necessita de diversos estímulos
para que alcance seu potencial.
Refiro-me também a colaboração da gestão escolar no
sentido de prever os tempos e espaços para as
experiências artística, ressaltando o valor desta área do
conhecimento subsidiando o docente no que tange aos
materiais,

ao

suporte

necessário

para

a

sua

implementação.
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O professor da educação infantil como polivalente
necessita também de constante aperfeiçoamento teórico
para que contemple em seus fazer as artes visuais, a
música, o teatro e a dança.
Somente a formação inicial não garante a efetividade deste
processo, assim para que sejam oportunizadas situações
de aprendizagem significativas o professor deve buscar
aprimorar o seu conhecimento.
Compreende-se assim que a educação infantil não deve
priorizar o ensino de técnicas, mas sim deve versar sobre
a formação humana por meio do desenvolvimento da
sensibilidade, da criticidade, do diálogo e das habilidades
sociemocionais para que então o indivíduo venha a
analisar e a observar o mundo de forma mais sensível para
que estes no futuro venham a atuar na sociedade de forma
sustentável e solidária.
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UM BREVE ESTUDO DE ALGUNS TIPOS DE
LINGUAGENS TEXTUAIS

Ana Paula Longo das Neves

RESUMO
O objetivo deste artigo é fazer um breve estudo referente a alguns tipos
de linguagens textuais para assim, entendermos um pouco como elas
funcionam, além de serem importantes no nosso dia a dia mesmo que
não percebemos como ou quando a usamos. Alguns desses tipos de
linguagens textuais são: o Humor, A linguagem formal e não formal,
estrangeirismo, neologismos, gírias, regionalismo, exposição e
argumentação e textos do cotidiano.
Palavras-Chave: Educação; Linguagens Textuais.

INTRODUÇÃO

Ao identificarmos que as práticas adotadas não
condizem com a realidade social, pensamos em estimular
o usa da leitura e escrita tendo como agente propulsor a
história de vida, as suas motivações e preferências,
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tratando-os como eixos temáticos de projetos de trabalho,
tal qual a dos trabalhos compartilhados, onde o educando
pode interferir, participar do processo de aprendizagem de
seus pares, assim, o sentimento de contribuição conduzirá
a sensação de participação e autovalorização.
A intenção do tema deste artigo é fazer com que
entendamos as funções das diversidades textuais. Aqui foi
feito um breve estudo sobre os diferentes tipos de
linguagens que está a cada instante no nosso meio.
Existem diversidades textuais e conforme a idade do
aluno elas vão sendo apresentadas, até porque ela deve
condizer com a realidade do cotidiano e conforme seu
entendimento do mundo. Alguns dos principais tipos
textuais que conhecemos e fazem parte do nosso dia a dia,
tais como: Humor, que pode ser usado de várias formas
através da linguagem verbal e não verbal; A linguagem
formal e informal, a primeira é para ser usada de acordo
com as normas cultas e a segunda pode ser usada
livremente sem se preocupar com a norma padrão e culta
da linguagem. Estrangeirismo que significa influências
culturais e linguísticas de outros países em nosso
cotidiano. Neologismos dizem respeito às palavras e
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expressões de outros idiomas que usamos para fazer
sentido para algo ou alguma coisa que queremos dizer e
expressar. Gírias são palavras que constam em um
vocabulário, mais especificamente na cultura popular.
Regionalismo é a linguagem típica de cada país, cidade e
cultura possuem. Exposição e argumentação e suas regras
para uma boa apresentação oral ou textual. Textos do
cotidiano que são coisas que lemos ou escrevemos nos dia
a dia como bilhetes e cartas. E por fim, será apresentado a
relação entre sentido e contexto, que é quando deve haver
uma comunicação entre quem escreve e quem lê o que o
outro escreveu.

DIVERSIDADES TEXTUAIS

Para Chartier (2002):
A prática com diversidade de gêneros
textuais proporciona uma integração dos
alunos, à apreciação das diferentes formas
de expressão, bem como estabelecem a
cultura pertencente a determinados grupos,
ou mesmo particulares. Estas atividades
viabilizam o acesso do educando ao universo
de textos que circulam o mundo letrado e o
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entendimento de estruturas, características e
estilos.

As

diversidades

textuais

são

normalmente

encontradas e utilizadas à faixa etária, não que haja uma
correlação entre o tipo textual e idade sociocognitiva, mas,
geralmente este se encaixa à realidade e contexto
pertinente. Assim, a linguagem vai se permitindo aprimorar
pelo educando na medida em que este percebe sua
necessidade, sua relação ao cotidiano.
Tendo em vista estes princípios, um conhecimento
das diferenças tipológicas textuais, seus gêneros e formas
diferenciadas, que se prenunciam em nosso dia a dia, tal
qual,

são

necessárias

à

aprendizagem

da

língua

portuguesa, suas variações vocativas e construtivas
devem ser trabalhadas, pois conforme se apresentam ao
contexto podemos construir significados e percebemos a
evolução gradativa da escrita, presente em todo o processo
escolar.
Devido

a

uma

extrema

necessidade

desta

percepção torna-se enfática a sua abordagem, embora
abreviadas, ao nosso tema gerador. Contudo, ao passo
que vão sendo apreciadas as variações da língua podemos
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ir postulando ações intrínsecas a busca da aprendizagem
ativa no processo da leitura/redação.

HUMOR

O Humor pode ser usado como recurso para a
construção de efeito de sentido. Existem várias formas de
produzir humor, através da: Linguagem verbal como
crônica

humorística

anedota;

linguagem

verbal

e

linguagem não verbal como charge e histórias em
quadrinhos;

texto

humorístico

usando

anúncios

publicitários, histórias em quadrinhos, textos literários,
onde o efeito de humor desejado está no jogo de palavras
realizado, nas conotações e nos efeitos de sentidos
construídos pelo autor. Exemplos de anedota:
“-Tá vendo como foi bom ter vindo aqui? ‘’Ia passar
o resto da vida numa boa e envelhecer sem suspeitar que
é um bom doente.’’(BATORÉ, 2006. Apud SARMENTO &
TUFANO, p. 331).
Já no caso da crônica humorística, trabalha o humor
que é construído por meio da situação inusitada.
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Pai Não Entende Nada
‘’-Um biquíni novo?
-É, pai...
-Você comprou um no ano passado!
-Não serve mais pai, eu cresci...
-Como não serve? No ano passado você
tinha 14 anos, este ano tem 15, não
cresceu tanto assim!
-Não serve pai.
-Está bem. Toma o dinheiro. Compra um
biquíni maior.
-Maior não, pai. Menor.
‘’Aquele pai, também, não entendia nada.’’
(VERÍSSIMO, 1996. P.26).

O humor e a associação entre as linguagens, além
do desenho sem textos, em que o efeito humorístico é
apenas visual, o humor aparece também por meio de
associações de palavras e imagens. O desenho pode ser
autossuficiente,

pode ser relevante;

pode

ser tão

importante como o texto.

A charge além do desenho sem textos, onde
o tom humorístico é apenas visual; pode
também aparecer por meio da palavra e
imagem. O que ocorre na história em
quadrinhos (HQ) dá-se ao fato de, enquanto
a charge transmite sua mensagem em geral,
em uma única imagem, as histórias em
quadrinhos são uma arte sequencial que
narram uma história. A charge costuma ter
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conteúdo humorístico. As histórias em
quadrinhos podem ter um humor com efeito
de sentido. (CEGALLA, 2002).

Segundo Sarmento e Tufano (2006):
Da arte sequencial, a comunicação se faz por
meio de imagens identificadas pelo emissor
e pelo receptor. Para ‘’Ler’’ uma história em
quadrinhos é preciso interpretar imagens,
relacioná-las com as palavras e perceber
sequencias
de
causa-efeito.
Alguns
elementos
comuns
nos
quadrinhos:
Localização dos balões que indica ordem em
que se sucedem as falas, contorno de balões
varia conforme desenhista, no entanto,
alguns são comuns, como as linhas
continuas; linhas interrompidas; ziguezague;
onomatopeia e sinais de pontuação reforçam
sentimentos e expressam a intensidade da
voz da personagem.

LINGUAGEM FORMAL E INFORMAL

A linguagem formal pode ser oral ou escrita. É
geralmente empregada quando nos dirigimos a um
interlocutor com quem não temos proximidade. A
linguagem formal segue a norma culta, com polidez e
seleção cuidadosa das palavras, são características
marcantes.
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A linguagem informal também pode ser oral
e escrita, empregada quando há certo grau
de intimidade. A estrutura é mais solta,
construções simples utilizam abreviações,
diminutivos, gírias e até construções
sintáticas que não seguem a norma culta.
Vale ressaltar que usar esta linguagem não
significa que o emissor não saiba/
desconheça a comunicação de outra forma.
A linguagem formal desenvolve à escrita
para solicitações às autoridades, entrevista,
etc. No caso da linguagem informal, tais
como: chats, bilhetes, conversas via Internet,
gírias, entre outras. (BECHARA, 1993).

ESTRANGEIRISMO

São percebidas através das influências culturais
exercidas

sobre

outras.

Uma

palavra

considerada

estrangeirismo pode com o tempo ser incorporadas ao
cotidiano do falante, bem como ao vocabulário da língua.
Atualmente, observa-se cada vez mais
frequente os estrangeirismos, o que em geral
tem relação com a globalização dos meios de
comunicação e da economia. Tais como, as
influências culturais no vestuário; cinema;
comportamento; na música; e na culinária.
Termos incorporados: omelete (omeleta),
vitrine (vitrina), nuance (nuança), design,
case, job, deadline, show, etc. (SARMENTO
e TUFANO, 2006).
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NEOLOGISMOS

Os neologismos ocorrem quando o falante necessita
expressar uma ideia, mas, não consegue encontrar uma
palavra com significado adequado na língua, recorrendo a
uma palavra em outra língua, cujo significado expressa
bem a ideia. Ocorrem também quando o falante usa uma
palavra com um sentido novo, diferente do original. Alguns
neologismos acabam incorporados ao dicionário, onde
percebemos na literatura e na música são utilizados sem
restrição em virtude da licença poética, pois o "fazer
literário usa as palavras de formas distintas de sua
originalidade”. Bem como neologismo por aglutinação,
presente na canção 'Carnavália', de Arnaldo Antunes e
Marisa Monte (CD Tribalistas), ex:
Repique tocou
O surdo escutou
E o meu corasamborim
Cuíca gemeu, será que era eu, quando ela
[passou por mim?]

Para Sarmento e Tufano (2006):
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Na mídia são comumente usados termos,
como laranja, gato etc. No caso informática
percebemos o uso de verbetes muito
comuns entre os usuários, usados
diariamente. Ex. lincar, deletar, logar, etc.

GÍRIAS

Granatic (1997) explica que:
As gírias nascem de determinados contextos
sociais e passam a fazer parte da linguagem
familiar de várias camadas sociais, podem
também ser constituídas de estrangeirismos
e neologismos. São muito utilizadas em
quadrinhos diferenciando-se em: idade e
época, exemplos dos anos 50, "boco-moco".
"cafona", "careta", "joia", "é uma brasa,
mora", "prafrentex"; atualmente "parada
sinistra", "pro", "responsa", "mó legal", "da
hora". O jargão é uma linguagem usada em
determinada profissão, usada como uma
linguagem peculiar. Ex. área de economia e
finanças:
"quase-moeda",
"duopólio",
"boom".

REGIONALISMO
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Na explicação dos autores Sarmento e Tufano
(2006):
No Brasil a influência de várias culturas
deixou na língua portuguesa a riqueza de seu
vocabulário e de sua pronúncia, as variações
linguísticas não são erros, mas constituem
marcas originais que entraram na formação
do português falado no Brasil, no qual
também estão presentes elementos de
línguas indígenas, e africanas, além de
europeias, como o francês e o italiano.
Existem diversas variantes linguísticas
quanto à forma de expressão escrita e
falada, de acordo com a região em que
vivem, são os regionalismos linguísticos que
diferem o sotaque e pronuncia de cada
região. Conforme a região pipas ou
papagaios, no Rio Grande do Sul, se chama
pandorga; semáforo pode ser designado por
farol em São Paulo, e sinal ou sinaleiro no
Rio de Janeiro.

EXPOSIÇÃO E ARGUMENTAÇÃO

Falar e escrever são formas diferentes de utilizar a
língua, permite uma interação com o interlocutor no que se
refere à oralidade, o que é diferente no texto escrito: na
língua oral a mensagem é processada por meio da
reprodução de sons, diferente da escrita, na linguagem oral
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o falante, contam com auxílio de pausa e ritmos de fala,
expressões faciais, repetições e posturas corporais que
denotam a compreensão da mensagem, possibilidade de
interação com o interlocutor, o que permite ao falante
proceder de forma bem sucedida o discurso;
O texto argumentativo oral gira em torno das
ideais e opiniões que são formadas,
necessário saber a respeito do público para
adequação da mensagem ao que deveria ser
transmitida. Elementos mais utilizados:
repetições, pausas, entonação, acentos e
marcas de oralidade (pois é bem etc.), mas
não admite termos vulgares e não formais.
Em suma, argumentar significa fundamentar;
justificar, explicar, demonstrar, expor o ponto
de vista sobre o assunto, tentando convencer
o outro de quem se tem razão usa também
via de raciocínio lógico, investigam causa e
consequência do que se afirmam: debate,
também
mesa
redonda,
envolve
debatedores, onde os temas são polêmicos,
há necessidade de moderador/ mediador
coordenando os trabalhos, para que haja
articulação e interação com o público. A troca
de argumentos é válida, usando sempre de
forma clara e objetiva, opiniões divergentes
devem ser respeitadas, é interessante para o
público e para os debatedores. A linguagem
é indicada por expressar oralmente opinião
pessoal, variando de acordo com o público
participante.
Geralmente
os
debates
improvisados são comuns, mas se houver
intencionalidade é necessário organizar
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algumas regras, tais como: quantidade de
debatedores, designação do debatedor,
como ocorrerá o debate, se haverá primeira
exposição para a discussão, quanto tempo
será necessário, quem irá questionar quem,
qual o tempo para respostas, participação do
público ou somente expectadores, perguntas
orais
e/
ou,
escritas,
moderador,
apresentação do tema, normas explicitadas,
conclusão com breve comentário do
debatedor agradecimentos pelo mediador.
(CEGALLA, 2002).

Ainda, para Lapa (1982):
Para que ocorra um bom debate deve-se:
Assistir a um debate: perceber estratégias,
táticas de convencimento; estudar o tema:
recorrer a consultas diversas, a fim de
selecionar
argumentos;
Participar
ativamente: escutar e anotar, prestar
atenção, falar em voz alta e clara, evitar
ideias repetitivas: Respeitar o andamento do
debate: não ultrapassar o tempo, atender os
comandos do mediador. Depoimento
pessoal: possui personagens, enredo,
espaço e tempo. Fatos reais em primeira
pessoa pelo narrador (que pode ser o
protagonista/ personagem principal), usando
verbos no presente e no passado. Há em
geral, uma história real transmitida como
ensinamento ou experiências, podendo virar
documentos, porém nem sempre é exato,
demandando
comprovação
dos
acontecimentos.
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TEXTOS DO COTIDIANO

Segundo Lapa (1982):
Nos textos usados no cotidiano, a linguagem
varia conforme a relação estabelecida entre
os interlocutores, podendo vir a ser formal
como entrevista de emprego, fixou na
geladeira e ou instrucional, e informal, como
bilhete que há o remetente que envia a
mensagem, e o destinatário, que recebe a
mensagem enviada. Quando usamos a
oralidade devemos usar a linguagem formal
seguindo a norma culta, utilizadas em
situações formais, ou informais utilizando
estruturas mais soltas, usando até mesmo
gírias e repetições, usadas mais no dia a
dia.Encontramos algumas formas, tais como:
cartão postal é usado por turistas que, para
expressar suas impressões do passeio de
forma concisa a familiares e amigos. Hoje
habitualmente verificamos sua utilização
para promoções, lançamentos de livros,
exposições de arte, estabelecimentos
comerciais em forma de postais; bilhete este
deve ter destinatário de forma simples e
breve, desfecho com nome e data; convite
usa linguagem concisa e objetiva, nível de
formalidade depende do seu relacionamento
com o destinatário; carta familiar/ pessoal
trata-se de um gênero de comunicação
escrita que visa estabelecer contato com
remete e destinatário, com seguintes
elementos: Local e data; Vocativo; Texto;
Desfecho; Despedida; Assinatura; P. S.; email usado como veículo de comunicação à
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distância e rápida, em geral, substitui o
telefone. O e-mail tem estrutura-padrão da
carta, onde a linguagem varia conforme a
situação entre os interlocutores. Texto
instrucional: a alguma coisa, tais como:
receitas,
bulas, manuais, concursos,
prospectos de jogos/ filmes/ teatros/
doenças.

RELAÇÃO ENTRE SENTIDO E CONTEXTO

Para Sarmento e Travaglia (2006):
Estabelecer uma situação de comunicação,
e ou diferenciar a literatura dos demais
textos. Existem seis fatores: Emissor/
locutor. O transmissor da mensagem:
Receptor/ interlocutor: o que recebe a
mensagem; Código: sistema de sinais à
compreensão da mensagem; Canal: meio de
envio; Referente: contexto ou assunto. Há
seis funções da linguagem: Emotiva
expressiva: para dar ênfase. Envolvimento
pessoal
e
sentimentos;
Referencial/
denotativa:
intencionalidade;
Apelativa/
conotativa: o destaque principal, para
persuadir o a receptor, influenciando
comportamento seduzindo-o; Função fática:
o canal usado para contatos, iniciar com
cumprimentos; Função poética: ocorre
quando se enfatiza a mensagem ou o texto
trabalhando a própria forma de linguagem,
com ênfase na construção do texto, seleção
e disposição de trabalhos; Função
metalinguística: o fator essencial é o código,
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ou seja, o objetivo da mensagem é referir-se
à própria linguagem: Texto literário e texto
não literário: desenvolvem conteúdos
semelhantes, porém de abordagem, forma e
linguagem diferentes, o texto não literário é a
linguagem com sentido denotativo, os fatos
assumem parte da realidade e são
apresentados de forma objetiva, ao passo
que, texto literário usa a linguagem com
sentido conotativo, fatos com caráter
funcional, sem conexão com realidade e são
apresentados de forma subjetiva.

Explicamos que, denotação é o emprego de uma
palavra ou no sentido literal, ocorre à significação de modo
objetivo, enquanto conotação é o uso da palavra ou
expressão no sentido figurado, onde a significação é
ampliada ou modificada subjetivamente, e o sentido é
subtendido pelo contexto.
Lapa (1982) complementa:
As Figuras de linguagem são recursos
semânticos usados para realçar e dar maior
expressividade às palavras, usando-as no
sentido diferente do convencional. São elas
comparação (relação de semelhança entre
palavras ou expressões), metáfora (usa a
palavra em sentido figurado, comparação
subtendida), antítese (evidencia oposição/
sentido contrário de palavras ou ideias),
metonímia (substitui a palavra por outra com
sentido
semelhante),
eufemismo
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(substituição por palavra, a fim de atenuar ou
suavizar intencionalmente o significado),
personificação/ prosopopeia (atribui atitudes
e características de seres animados a seres
inanimados
ou
abstratos),
hipérbato
(inversão de ordem direta dos termos da
oração), hipérbole (uso de palavra ou
expressão de forma a dar ênfase à frase,
exagerar), pleonasmo (repetição de um
termo, como reforço, realce, ênfase).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste artigo, podemos ver que existem
vários tipos de linguagens que foram criados e estudados
ao longo dos anos, talvez, desde que o homem começou a
falar e a escrever, mesmo à sua maneira, como a ciência
acredita na pré-história na figura dos homens das cavernas
que usavam pinturas, gestos e sons para se expressarem.
Assim, podemos considerar que conforme o mundo
foi crescendo e evoluindo, as linguagens, meios de
comunicação principais, também foram evoluindo e sendo
melhor compreendidas de acordo com a cultura de cada
país.
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A pesquisa nos apontou algumas das diversidades
textuais e o quanto elas são importantes no nosso dia a dia.
E também como mal a percebemos mas que fazem parte
desde que nascemos.
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UMA BREVE HISTÓRIA DO PCB
Fernanda Cristina Cruz Lobato

Introdução

O PCB, Partido Comunista Brasileiro, em sua
proposta socialista para o Brasil, teve entre 1954-1904 dois
momentos críticos de nossa história, papel de destaque
como protagonista de um período político de democracia
no país, onde sua proposta de revolução armada vai ser
transformada

em

luta

pelo

nacionalismo

e

pela

democracia. No recorte pretendido, em 1964, um golpe
militar encerra o período democrático do país, sob a
alegação de se evitar a tomada do poder pelos comunistas.
A finalidade deste trabalho é problematizar a atuação do
partido no recorte, envolvido mais numa luta pela
democracia do que pela tomada de poder.

Na procura pela historiografia, que abordasse esse
período, à obra escolhida, recaiu sobre o trabalho do Prof."
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Segatto, como fonte primária. A escolha dessa obra
atendeu as ideias pré-estabelecidas na problematização
pensada, observando a atuação, do PCB, mais como uma
força política de composição, do que como um partido
político revolucionário. A atuação do partido, vai se pautar
mais no alinhamento, do que numa atividade golpista.
Reforma e Revolução, a obra de Segatto, abrange o
período pesquisado, trazendo um diagnóstico do partido
naquele período.

A posição do PCB, a partir da morte de Vargas em
1954, é naquele momento, pelo caminho da participação
política democrática. Passando a maior parte de sua
existência, marginalizado e perseguido, o partido, ainda
teria que superar o temor que a palavra comunista, trazia
para a sociedade. O anticomunismo era uma forma que a
classe dominante do país, sempre utilizava como ameaça
a qualquer enfrentamento político, estando o partido
presente ou não nesse processo. A esse respeito consultar
(São Paulo 1932: memória, mito e identidade/ pág.29/30)
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Marx endossa o pensamento de Engels, em um
processo revolucionário: "a humanidade só se propõe as
tarefas que pode realizar, porque quando (...) vemos que
os objetivos revolucionários só brotam, quando já existem,
ou pelos menos estão em gestação, às condições materiais
para seu desenvolvimento", O partido pelo meio legal,
estaria em busca dessas condições materiais? O
pensamento dialético de Marx indicava esse caminho.

Histórico Sobre O Pcb

A Revolução Russa de 1917, inspirou pensamentos
revolucionários ao redor do mundo e no Brasil não foi
diferente. A criação do Partido Comunista Brasileiro,
nasceu cinco anos depois do evento na Rússia e seus
fundadores intencionam repetir essa experiência histórica
socialista no Brasil. Em março de 1922, começou a história
do PCB, quando um grupo de pessoas, que tomaram
conhecimento dessa revolução, reuniram-se para criar um
partido com esse objetivo. Seriam estas pessoas
visionarias ou sonhadoras? Acredito que transformadoras.
De qualquer forma, conforme Gildo Brandão "na esteira da
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Revolução de Outubro", o Partido Comunista do Brasil,
inicia sua atuação no país, como seção brasileira da
Internacional Comunista. Em agosto de 1961, o PCB será
obrigado a mudar de nome, passando de Partido
Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro.
Mudança necessária, por conta da cassação de seu
registro em 1947, com o argumento jurídico de que seria
filial de uma organização de matriz estrangeira, no caso o
Partido Comunista da União Soviética. Ao ser fundado, o
partido pretende ser o condutor da revolução brasileira,
atuando

como

vanguarda

de

direção

da

classe

trabalhadora, na intenção de implantar um governo de
fundamentos socialista. Dentro desse proposito, em 1935,
o partido participa em conjunto com (Aliança Nacional
Libertadora), de uma tentativa de golpe armado, contra o
governo Vargas Intentona Comunista) que fracassou,
resultando em uma severa perseguição de Vargas aos
comunistas.
A vida do partido toma nova direção, quando em
agosto de 1954, Vargas se suicida, pegando o partido de
surpresa. Identificado como protetor dos trabalhadores, a
morte de Vargas repercute de forma dramática entre eles
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nos centros urbanos. O líder gaúcho deixa como herança,
uma Carta-testamento, denunciando seus opositores como
responsáveis pelo seu gesto, levando muitos de seus
seguidores a perseguirem seus inimigos políticos. Os
comunistas que o combatiam com firmeza, após sua volta
ao poder, chamavam-no até de "lacaio do imperialismo",
recuam de suas críticas e participam das manifestações
populares, em homenagem a Vargas. O partido que
defendia os trabalhadores, não poderia estar distante do
sentimento das massas, O momento era de compartilhar
este

sentimento.

Fechado

em

seus

princípios

revolucionários até aquele instante, por um momento o
partido abandona seus princípios, colocando-se ao lado de
outras forças políticas democráticas, que lutavam pelos
interesses nacionais e dos trabalhadores. A manutenção
das liberdades democráticas, era via importante para obter
conquistas. O PCB não poderia ficar de fora da vida política
do Brasil. Mesmo estando na clandestinidade, os
comunistas, participavam dos destinos do país, abrigados
em siglas de agremiações partidárias, simpáticas as suas
causas elegendo representantes parlamentares nos vários
momentos de sua história.
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O Discurso Nacionalista e as Alianças
Para consubstanciar sua política de alianças, o
partido em outubro de 1958, participa das eleições
estaduais, compondo-se com os vários partidos presente
no cenário político brasileiro; PSD/ PSP/ PTB / PDC / UDN/
PSB / PRP/ PR/ PTN/ PST. Nas eleições de 1960 e 1962
somam-se a esses partidos o PL. 0 partido não era o único
a participar com diferentes partidos de propostas de base
nacionalistas para um melhor andamento político do país.
Desde 1956 funcionava no Congresso uma Frente
Parlamentar Nacionalista, contando com representantes
de todos os partidos relacionados acima. Os parlamentares
dessa

Frente,

defendiam

manifestações

de

base

nacionalistas, semelhantes às do PCB.
A composição com forças políticas tão diferentes
entre si acontecia por conta das particularidades políticas
de cada estado, onde o partido participou dessa política
regional, elegendo militantes em outras siglas, que eram
impedidos de tomar posse por pertencerem a um se
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encontrava fora da lei e na clandestinidade O fato de atuar
de forma aparentemente legal, mas na ilegalidade" um dos
aspectos

que

contribuem

para

dar

reforço

a

problematização que apresentamos em nosso recorte.
Porém o partido não era inerte a essa situação e durante o
governo JK, lutava em campanha de anistia em favor dos
comunistas, que estavam sendo processados por tentarem
organizar o PC. Nessa campanha, o partido conseguiu
mais de um milhão de assinaturas em noventa dias, mas a
Câmara Federal rejeitou o projeto. Em setembro de 1957 e
feita nova campanha para a revogação da ordem de prisão
preventiva dos comunistas, que culmina com resultados
positivos em março de 1958. A democracia brasileira
permitia a atuação dos militantes comunistas, mas
organizar o partido era considerado crime.
Nessa situação de "legal e ilegal", o PCB realiza seu
V Congresso onde as Teses denunciam as desigualdades
na sociedade brasileira, mas reafirmam a determinação de
seguir as posições políticas adotadas pelo partido no
documento de 1958:
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“A

contradição

1897

antagônica

entre o proletariado e a burguesia,
inerente ao capitalismo, é também
uma

contradição

sociedade

fundamental

brasileira.

Mas

da
esta

contradição não exige solução radical
e

completa

na

atual

etapa

da

revolução, uma vez que, na presente
situação do País, não há condições
para

transformações

socialistas

imediatas. Em sua atual etapa, a
revolução brasileira é antimperialista e
antifeudal, nacional e democrática”.
(...). (V Congresso do PCB, 1960)

O V congresso é realizado entre agosto/setembro de 1960,
na sede da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) no Rio
de Janeiro, com o nome de "convenção dos comunistas"
podendo desta forma ter um comportamento de legalidade"
Não só as teses foram debatidas no encontro dos militantes
comunistas, mas também estiveram em debate à sucessão
de JK, oque-se encaminhava, no entendimento do partido,
para um continuísmo. A eleição para presidente, naquele
momento do s, situava-se dentro do aspecto político
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nacionalista

e

conservador,

que

se

reforçavam

ideologicamente, procurando e sendo procurados, pelos
diversos partidos de acordo com os seus interesses.
Marcada para outubro de 1960, os candidatos que se
apresentaram para concorrer atendiam aos interesses
mais ou menos estabelecidos entre estas duas forças
políticas. O partido declara apoio no Mal. Henrique Teixeira
Lott e Jango, candidatos do PSD-PTB, que renega este
apoio.
Aquela eleição, com a vitória de Jânio, como visto,
leva o partido a publicar nota à imprensa, destacando que,
os milhões de votos recebidos por Jânio Quadros, fora fruto
de um discurso enganoso, que se representou um real
desejo de mudanças estruturais no país, com Jânio na
presidência,

isso

conscientizar

a

seria

impossível.

população

O

brasileira,

esforço
feito

de

pelos

comunistas, havia sido aproveitado eleitoralmente pelo seu
adversário.
O governo de Jânio duraria sete meses. Nesse
período, o partido se empenhou em denunciar a política de
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submissão ao capital estrangeiro de seu governo,
procurando mobilizar os setores populares e nacionalistas,
para lutar por suas das necessidades mais básicas,
reforçando o que o partido chamava de acumulação de
forças, por um governo nacionalista e democrático.
Ainda naquele período, o Comitê Central ficou
autorizado a alterar o registro do partido no Superior
Tribunal Eleitoral (STE), aprovando também mediadas
jurídicas suficientes para a legalização do PCB. Essa
facilidade concedida ao CC, em 1961, trouxe uma nova
crise para o partido por parte de alguns dirigentes
comunistas, que usaram o pretexto de desrespeito ao
estatuto

para

romper

com

a

direção

central.

As

divergências não são superadas e em 1962, estes ex
dirigentes do PCB, criam outro partido o PC do B. O novo
partido mantém a estratégia nacional-libertadora, mas
aposta também no retorno da política comunista aprovada
entre 1948 e 1958.
A saída de Jânio da presidência num movimento
intempestivo

trouxe

de

imediato

um

problema
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aparentemente simples, se a constituição fosse respeitada.
O impedimento de Jango leva o PCB a defender sua posse
imediata, ao mesmo tempo em que convoca as "forças
patrióticas e democráticas" para se unirem e resistirem
àquela tentativa de golpe. Com o recuo dos militares e com
o sistema arlamentarista, o partido avalia que a posse de
Goulart representava a "derrota dos golpistas" e uma
"vitória do povo". A posse de Goulart mesmo que limitada,
dava esperança ao PCB da formação de um governo
nacionalista e democrático.
O partido confiante, apresenta um programa de
governo, em que reivindica punição aos golpistas,
estabelecimento de relações diplomáticas com os países
socialistas, defesa das estatais rompimento com o FMI (JK
fez e usou como bandeira), aumento de salários, reforma
agrária, etc. e montado por Tancredo formando uma
aliança de centro-direita é recebido com críticas e o partido
coloca-se em oposição ao governo:
"o novo governo é, em
sua essência reacionária e
entreguista (...) Os comunistas
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se

colocam,

assim,

em

oposição a esse governo, ao
mesmo tempo em que tudo
farão

para

continuar

vanguarda

das

na
lutas

reivindicatórias

dos

trabalhadores e de todas as
ações

em

superiores

defesa

dos

interesses

da

nação". (SEGATTO, p. 152)

As divergências políticas entre o PCB e Goulart
aprofundam-se ainda mais, e na Conferência Nacional em
1962, o partido entende que um governo nacionalista e
democrático só teria "êxito através da mobilização das
grandes massas trabalhadoras e populares".
Com a volta do presidencialismo, pós-plebiscito, que
segundo Segatto, não interessava nem a esquerda e nem
a direita, o partido identifica na derrota do parlamentarismo
a derrota do “imperialismo e seus aliados internos". Prestes
esclarece essa avaliação:
“(...) formalmente a
votação

de

6

de

janeiro
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deveria ser contra ou a favor
do Ato Adicional, a favor ou
contra o parlamentarismo. O
problema
governo,

da
no

forma

de

entanto,

era

secundário e, na verdade, não
interessava às massas. (...)
tinha, porém, um conteúdo
político, refletia a luta que se
trava no Brasil entre as forças
patrióticas e democráticas, de
um

lado,

reacionárias

e

as
e

forças
pró-

imperialistas, de outro. (...)
constituíram

também

uma

vitória do s.r. Goulart e a
derrota do sr. Lacerda e
demais
imperialismo

agentes
no

do
Brasil”

(SEGATTO, p.156)

A análise do líder comunista sobre o sentido da
vitória no plebiscito, colocava em evidencia popular, para
um sistema de governo, uma condição de disputa, onde o
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resultado de uma consulta e direita não queriam, era
simbolizado como demonstração de força política.

Definido o sistema de governo, Goulart procura
atacar os problemas do país com o lançamento do Plano
Trienal. que daria uma certa liberdade económica ao Brasil,
dentro dos limites oferecidos pelo capitalismo mundial. O
PCB avaliou o plano e não concordou, entendendo que a
resolução da crise, não poderia passar pelo sacrifício do
povo brasileiro e que o plano, só interessava aos
latifundiários e a burguesia. Combatido pelas esquerdas e
conservadores, o plano não conseguiu resultados.

A oposição e a pressão do partido contra Goulart
traduziam-se em apelo a mobilização das massas
acabando por conduzir outros setores de posições radicais,
a aproveitar o momento, como fator de agitação política.
Enfraquecido politicamente, desde a tentativa de seu
impedimento,

Jango

negocia,

tentando

atender

as

pressões da esquerda e da direita.
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Esta postura do governo refletia as tensões e
insatisfação nos setores subalternos das forças armadas,
descontentes,

desde

1962,

com

a

questão

da

inelegibilidade dos cabos e sargentos que haviam sido
eleitos e cassados. Para avaliar essa questão, realizou-se
no Rio de Janeiro uma reunião com a presença de
sindicalistas e parlamentares do PCB, onde no auge dos
debates,

militares

cogitaram a possibilidade da "utilização dos seus
instrumentos de trabalho (armas) para imporem as
reformas de base". O fato trouxe sério desconforto ao
governo, que conseguiu contornar a situação. A questão da
inelegibilidade dos militares, teve nova agitação política de
uma certa gravidade quando em 12 de setembro, foi
cassado o mandato de um sargento, deputado estadual, e
ameaça de cassação de um outro sargento deputado,
federal, levando sargentos e suboficiais da Aeronáutica e
Marinha à rebelarem-se em Brasília. Sob a liderança do
Sargento Antônio Prestes de Paula, estes militares
tomaram os Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, a
Base aérea, o aeroporto e outros prédios públicos, além de
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prenderem autoridades governamentais. Logo, porém, a
revolta e sufocada.

A rebelião não teve um sentido golpista, ou de
mudanças estruturais ou econômicas. O que motivou a
revolta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
reafirmando a inelegibilidade dos sargentos, para o Poder
Legislativo, conforme previa a constituição. Esta foi a
esfera em que só situou este movimento.

O episódio ocorrido para o pensamento militar foi
gravíssimo, mas entidades com forte da (FMP, GGT, UNE
e outros), não condenam a revolta dos sargentos. O partido
toma a mesma atitude, apoiando as reivindicações dos
rebeldes e pedindo ainda a anistia dos amotinados. A
punição aos sargentos, também atinge o PCB, pois dois
sindicalistas, membros do partido, foram presos por
cumplicidade com os conspiradores. Em fins de 1963, há
uma reaproximação entre o PCB e Jango, no sentido da
montagem de uma Frente Ampla, num projeto de uma
aliança de centro-esquerda, que ia dos comunistas ao
PSD.
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O partido propõe ao presidente, uma mudança no
governo, excluindo os conservadores:
“um

governo

nacionalista e democrático,
que conte em seu seio com
representantes das forças da
frente única, inclusive dos
trabalhadores;
apoiado

um

num

governo

dispositivo

militar realmente nacionalista
e democrático, um governo
capaz de realizar reformas de
base". (SEGATTO, p. 162)

O partido apostava na convergência das forças
nacionalistas

de

esquerda

ou

direita,

militares

e

trabalhadores, para lutarem juntos por reformas, que
tirasse o país da dependência externa.

Em janeiro de 1964, Prestes em uma entrevista na
televisão, revela as intenções do presidente em concorrer
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há um segundo mandato, acenando com à possibilidade de
uma

reforma

constitucional.

Mas

dentro

dessa

possibilidade, Segatto afirma que um caminho extralegal,
com o apoio do partido, que vinha sendo trabalhado por
Jango, no sentido de se manter no poder por meio de um
golpe. Esta possibilidade, descrita por Segatto, parte de
conversas que teria tido com o jornalista Samuel Wainer.
Para efeito da problematização pretendida, interessa-nos a
participação

do

PCB

nesse

episódio,

não

muito

esclarecido.

Naqueles dias de 1964, o PCB e outras forças de
esquerda,

procuravam

realizar

grandes

atos

de

repercussão, dando uma demonstração de força. Atenta a
movimentação de Jango e do partido, a direita intensificava
seus arranjos golpistas, atraindo e envolvendo instituições,
agências,

classes

e

camadas

sociais.

Com

essa

radicalização das forças políticas atuantes, naquele
momento, legalidade e democracia são postas de lado. A
intenção golpista da direita é desafiada pelo partido, que
confiante em seu poder de mobilização popular e se
necessário, no "dispositivo militar" de Jango, leva Preste a
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afirmar, segundo Segatto, que se a direita tentasse o golpe
"teria sua cabeça cortada".

Provando estar com a cabeça no lugar, no propósito
de seu projeto de um Brasil hegemônico, militares e civis,
em 31 de março, desfecham um golpe de Estado, tirando
Jango do comando do país. O dispositivo militar do
presidente e o povo, não se encontravam preparados para
enfrentar os golpistas. O projeto nacionalista-reformador
pretendido pelo partido. As forças conservadoras e
dominantes, conjuntamente com os militares, colocava
definitivamente sob a égide do imperialismo americano e
do capitalismo internacional.

Neste momento definidor, que propiciou vinte e
cinco anos de ausência da democracia em nosso pais, o
professor de Filosofia, antigo militante do PCB avalia:
“O revés do PCB em
abril

de

1964

não

foi

episódico, como também não
foi, simplesmente mais uma
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batalha perdida ao longo de
sua extensa trajetória de lutas
Significou isto sim a derrota
definitiva

de

seu

projeto

nacional-democrático ou de
revolução

democrático-

burguesa, que acompanhava
e

perseguia

desde

seu

nascimento. A ditadura militar,
ao completar e realizar de
forma

plena

processo
excludente)

e

radical

(autoritário
da

o
e

revolução

burguesa no Brasil matou o
projeto Pecebista – e este
deixou de ter sentido de ser e
existir (SEGATTO, p.248)

Apresentando esta análise e problematização,
dentro do recorte pensado, (1954-1964) não consegui
identificar de forma concreta, elementos teóricos que
pudessem indicar que o PCB estivesse trabalhando um
processo revolucionário transformador, no sentido que
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Boris Fausto, conceitua. Não era a proposta. (A Revolução
de I930: Historiografia e História, påg.86)

Conclusão

A problematização proposta neste trabalho não tem
nenhuma intenção de minimizar a luta revolucionária do
partido O PCB atuou com as possibilidades históricas que
aquele momento oferecia. Independentemente de seu
discurso, o que estava sendo encaminhado para o Brasil,
trazia a força de em processo político gestado por civis e
militares de sujeição do Brasil aos domínios do capitalismo
internacional. As disputas pelo poder em nosso país
sempre estiveram restritas a um campo determinado de
setores dominantes definidos. A troca de comando a partir
de Vargas em 1930 é tranquila. Em 1945 com
concordância dos militares, Vargas deixa o poder,
concedendo entrevista e elogiando os militares quando
volta a governar, não completa o governo e sai em 1954
por decisão própria Jânio Quadros com milhões de voto
desiste do país, toma um avião e vai para casa. Jango
herdeiro do getulismo é acusado de comunista e sai. Viaja
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tranquilo para o Sul e depois vai para o Uruguai, onde
possuía

propriedades

rurais.

Nessa

trajetória

de

alternância de comando, o único tiro disparado na disputa
pelo poder. foi disparado por Vargas em si mesmo.

Foi contra essa rotatividade de comando que o PCB
batalhou. Como defensores de um pensamento comunista,
1904 não representou sua derroa pois lutava contra forças
infinitamente mais poderosas e organizadas. Mesmo assim
o partido resistiu. 0 golpe civil-militar era inevitável. A
problematização pretendida tenciona trazer para o debate
histórico as reais causas das condições que levou o país a
ter uma ditadura militar de tão nefasto comportamento.

Se o PCB tem reponsabilidade, esta se apresenta
na sua consciência e na coragem de seus militantes, que
tentaram resistir de todas as formas a submissão do país a
uma nova metrópole.

Referências bibliográficas

Fernanda Cristina Cruz Lobato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1912

RUY, J. C. e BUONICORE A. Contribuição à história do
Partido comunista do Brasil. São Paulo: Anita Garibaldi.
2010.

BRANDÃO, G.M. A Esquerda Positiva: As duas almas
do Partido Comunista- 1920 / 1964. São Paulo: Ed.
Hucitec, 1997

FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo:
Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 1999.

SODRE, N. W. BRASIL: Radiografia de um Modelo.
Editora Bertrand Brasil S. A.-1987- Rio de Janeiro, RJ

SEGATTO, J. A. Reforma e Revolução: as vicissitudes
políticas do PCB -1954/1964. Ed. Civilização Brasileira,
1995.

FAUSTO, B. A Revolução de 1930: Historiografia e
História. Imprensa: São Paulo; Ed. Brasiliense, 1987

Fernanda Cristina Cruz Lobato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1913

KONDER, Leandro. História das Ideias Socialistas no
Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2003

ENGELS F. A Revolução antes da revolução. São
Paulo: Expressão Popular
v I-( Assim Lutam os Povos); 2008

SANTOS, M. C. e MOTA, André. São Paulo 1932:
memória, mito e identidade. São Paulo: Alameda, 2010,
p.178

Fernanda Cristina Cruz Lobato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1914

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO

Fhabiane de Souza Marques

INTRODUÇÃO
As crianças pequenas se comunicam com muita facilidade
por meio da arte, já que para isso não há a necessidade de se
expressar verbalmente ou por meio da linguagem escrita,
necessariamente. Portanto, a interação por meio do desenho, dos
movimentos, das esculturas, da música, das cores e outros, se
torna mais palatável para os pequenos.
O processo artístico não envolve apenas folhas e lápis de
cores, tintas e recorte e colagens. A arte envolve um
planejamento, por menor que seja ou mesmo, a espontaneidade;
ela envolve sentimento, emoção, criação, história, cultura,
comunicação, interação etc.
A arte é muito mais do que isso, ela compreende o
imaginário, possibilitando que o indivíduo se torne crítico e
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criativo. Entenda o que está a sua volta, e crie a sua própria arte
de maneira que lhe é possível. O ensino da arte considera quatro
hipóteses: que o indivíduo já desfruta de alguma experiência
estética, antes de entrar para a escola ou fora dela, a partir de
estímulos como a natureza ou o artesanato popular. Se o aluno
vem para a escola com informações sobre arte, através de
experiências e ensinamentos de sua família, por que não
utilizamos isto como alavanca de estudo dentro do grupo? Nesta
o foco é mostrar que o professor veja que utilizar o conhecimento
prévio de seus alunos para a arte é um instrumento rico, traz novas
experiências e ajuda na construção do conhecimento com
significado. Atividades rotineiras estão fora do nosso contexto,
não queremos impor nossos limites para os alunos, o alcance de
suas mãos e a sua imaginação é o que vai delimitar o espaço de
sua atuação gráfico-plástico. Educadores e adultos precisam
deixar de lado a ideia de que as crianças devem realizar produções
semelhantes ao real.
Sendo assim, esse artigo buscou em autores que se
debruçam sobre a importância da arte no ambiente escolar,
principalmente, para as crianças pequenas, um entendimento

Fhabiane de Souza Marques

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 22, n. 11, p. 1-1944, nov. 2020

1916

sobre as artes visuais e como a arte deve ser entendida,
compreendendo o seu percurso histórico na educação brasileira.
Na educação infantil não há uma disciplina específica para
o ensino de arte, assim como para as outras disciplinas, como são
ensinadas no ensino fundamental. Contudo, se entende que os
eixos temáticos devem ser trabalhados na sala de aula com os
pequenos e as artes visuais fazem parte desses eixos, assim como:
natureza e sociedade, movimento, música, linguagem oral e
escrita, natureza e sociedade e matemática.
Considera-se, portanto, que para que as artes visuais sejam
trabalhadas em sala de aula, é preciso que o professor reconheça
a sua importância e as diversas possibilidades de trabalho que
esse eixo oferece. Sendo assim, ter um olhar atento para o aluno
na sua forma mais complexa e entender o seu ritmo e a forma
como deseja se comunicar com o mundo, é o primeiro passo para
se pensar em arte com os pequenos.
E, com a sociedade como um todo, desenvolvem,
percepção, observação, sensibilidade e imaginação que contribui
para sua criticidade e desenvolvimento como um cidadão do
mundo segundo Ana Mae Barbosa (2010, p. 2): “A arte na
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educação afeta a invenção, inovação e difusão de novas ideias e
tecnologias, encorajando um meio ambiente institucional
inovador e inovador” (BARBOSA, 2010, p. 2).

A ARTE E O SEU PODER DE ENSINAR NO
ÂMBITO EDUCACIONAL
O processo é semelhante ao aprendizado de uma língua
estrangeira. Precisamos aprender o estilo de a forma de ver as
coisas de um país, de um período e de um artista, caso queiramos
compreender adequadamente a obra. A apreciação estética é
condicionada apenas pela cultura, que é tão diversificada que se
torna impossível reduzir a arte a qualquer conjunto de preceitos
(JASON, 1996, p. 6-7).
O que é arte? Por que o homem a cria? Poucas perguntas
são capazes de provocar um debate tão caloroso e resultar em tão
poucas respostas satisfatórias. Mas se não conseguimos chegar a
uma conclusão definitiva, há, no entanto, muitas coisas que
podemos dizer (JASON, 1996, p.6).
Certamente o homem cria alguma coisa pelo impulso de
reorganizar a si mesmo e ao meio em que vive de uma maneira
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ideal. Segundo JASON (1996) a arte representa a compreensão
mais profunda e a mais alta aspiração de seu criador. Por este
motivo, uma obra contribui tanto para a nossa visão de mundo e
ficamos muito emocionados. A arte tem o poder de comunicar a
concepção que temos das coisas através de procedimentos que
não podem ser de outras maneiras. Na arte assim como na
linguagem, o homem é um inventor de símbolos que podem ser
transmitidos de diversas formas.
Temos que pensar na arte como algo não convencional
capaz de expressar estados mentais, novos significados, novas
formas. Uma pintura sugere muitas coisas além do que ela afirma
é um poema a arte está naquilo que ele diz. Mas qual é o
significado da arte? Os artistas não deixam uma explicação de sua
obra, uma vez que a sua obra é a própria explicação. JASON
(1996) nos explica que, a arte tem sido considerada um diálogo
visual, pois ela expressa o que o artista estava imaginando, de
uma maneira tão clara que seria como se ele estivesse falando
conosco através da obra que é muda. A existência de um diálogo
com a obra, deixa claro que há uma participação ativa entre artista
e nós. Como não podemos falar com a obra de arte, podemos
aprender a reagir a ela:
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Para que se possa apreciar a arte é necessário
conhecimento, entendimento do tempo circunstância espaço. Sem
estes requisitos a arte não tem significado, passa apenas a ser algo
comum ou incomum, mas, sem que nos remete a reflexão ou
desperte os nossos sentidos. Por isso, faz-se necessário o
conhecimento da cultura, da história do artista, do tempo em que
foi elaborada. Para JASON (1996) imaginar significa formar uma
imagem – um quadro- em nossa mente. Nós seres humanos somos
as únicas criaturas que possuem imaginação.
“É por assim dizer, a cola que mantém unidos a
personalidade, o intelecto e a espiritualidade do homem”.
(JASON, 1996, p.7). A imaginação se faz importante para que
possamos entender o passado que é realmente necessário para a
nossa sobrevivência. E o artista continua sendo aquele cuja obra
é capaz de emocionar e nos fazer refletir:
Imaginação, importante e necessária para que possamos
viajar junto ao artista em sua obra de arte, necessária também para
aquele que cria e nos mostra em forma de arte tudo aquilo que
imaginou um dia. Então, refletimos; para que serve a arte? Por
que ela se faz tão necessária e importante na educação infantil?
Como o professor pode trabalhar arte com suas pequenas
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crianças, e trazer significado para tudo isso? Antes de começar a
trabalhar na educação infantil o professor precisa ter o
conhecimento, informações e acima de tudo entender a
importância da arte, a história e de que maneira ela próprio
entende a arte como ferramenta de trabalho e mudança na vida
das pessoas. A arte traz a elevação do espírito, quando entendida
em sua essência, mas, o professor não consegue trazer significado
se não acredita naquilo em que está mostrando ao aluno. Portanto,
é essencial que o professor tenha consciência da importância de
oferecer aos seus pequenos alunos o primeiro contato com a arte,
de maneira prazerosa e significativa, que ficará como experiência
inicial para as próximas etapas da vida estudantil.
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O VÍNCULO AFETIVO COMO INTERVENÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA NAS SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL I.
Sandra Regina Pereira da Silva

Neste trabalho analisamos O Vínculo Afetivo como
Intervenção Psicopedagógica nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental I.
Moura (2005) escreve que:
É imprescindível ver o aluno como ser
individual, pensante que constrói o seu
mundo, espaço e o conhecimento com sua
afetividade,
suas
percepções,
sua
expressão, sua crítica, sua imaginação, seus
sentidos...
A afetividade no ambiente escolar contribui
para o processo ensino-aprendizagem
considerando uma vez, que o professor não
apenas transmite conhecimentos mas
também ouve os alunos e ainda estabelece
uma relação de troca. Deve dar-lhes atenção
e cuidar para que aprendam a expressar-se,
expondo opiniões, dando respostas e
fazendo opções pessoais.
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É importante destacar que a afetividade não
se dá somente por contato físico; discutir a
capacidade do aluno, elogiar seu trabalho,
reconhecer seu esforço e motivá-lo sempre,
constituem formas cognitivas de ligação
afetiva, mesmo mantendo-se o contato
corporal como manifestação de carinho.
(MOURA, 2005, pg. 01)

No entanto, se o professor não consegue
desenvolver para com todos os alunos a referida ligação
afetiva, o que fazer?

Barros (2003) publica o seguinte em relação à
afetividade.

A afetividade acompanha o ser humano
desde a sua vida intrauterina, até a sua
morte, se manifestando como uma fonte
geradora de potência e energia, ela seria o
alicerce sobre a qual se constrói o
conhecimento racional.
Vivenciamos uma era de mudanças
ocorrendo cada vez de forma mais
precipitada, devido à velocidade com que as
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informações chegam até a gente. Portanto, o
desafio para este século, seria acompanhar
este desenvolvimento tecnológico sem
olvidarmos de que enquanto profissionais da
educação, trazemos em mãos, seres
humanos em desenvolvimento, que carecem
de uma educação mais humanística, voltada
para o ser humano em suas características
de um ser dotado de corpo, espírito, razão e
sentimento. (BARROS, 2003, pg. 02)

Barros (2003) expõe com muita clareza as
mudanças que ocorrem na sociedade, o que culmina em
alterações nas relações familiares, uma vez que a família
compõe o social e apela para que os educadores tenham
um olhar mais humanístico para com as pessoas em
desenvolvimento.

Mas como sabemos, as escolas enfrentam vários
problemas e sozinhas não conseguem atender com
qualidade todos os problemas de seus alunados, desta
forma, a presença do Psicopedagogo pode colaborar para
que soluções, no âmbito educacional escolar, sejam
encontradas para que a mesma consiga atuar efetivamente
em sua função social.
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Compreendamos então o papel da Psicopedagogia
em que pode colaborar para efetivar o vínculo afetivo para
com as crianças que são as maiores vítimas da nova
realidade social, quando os pais nem sempre estão
presentes e, a afetividade pode estar comprometida devido
ao pouco tempo que os pais têm para seus filhos.

A Psicopedagogia estuda o processo de
aprendizagem e suas dificuldades, tendo,
portanto,
um
caráter
preventivo
e
terapêutico. Preventivamente deve atuar não
só no âmbito escolar, mas alcançar a família
e a comunidade, esclarecendo sobre as
diferentes etapas do desenvolvimento, para
que possam compreender e entender suas
características evitando assim cobranças de
atitudes ou pensamentos que não são
próprios da idade. Terapeuticamente a
psicopedagogia deve identificar, analisar,
planejar, intervir através das etapas de
diagnóstico e tratamento. (SAMPAIO, 2008,
pg.
01)

Com referência à função da Psicopedagogia, a
autora alega que além de estudar as dificuldades de
aprendizagem, o Psicopedagogo faz intervenções tanto na
escola quanto junto à família e a comunidade que de suas
intervenções necessita.
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Beauclair (2004) complementa que:
A Psicopedagogia é um campo do conhecimento
que se propõe a integrar, de modo coerente,
conhecimentos e princípios de diferentes Ciências
Humanas com a meta de adquirir uma ampla compreensão
sobre os variados processos inerentes ao aprender
humano. (BEAUCLAIR, 2004, pg. 01)
Quanto aos vários aprenderes humanos, podemos
compreender que se a escola necessita de orientação
sobre as dificuldades das mudanças sócias que a mesma
vem passando, o Psicopedagogo pode, conforme no
capítulo 1 e 2 foi demonstrado desenvolver junto ao
professorado e aos aprendentes os valores morais, éticos
e sobre a razão que permitem o respeito mútuo, resultando
então em ações mais humanas, o que leva a afetividade,
uma vez que as crianças estão sempre predispostas a
assimilar o novo, a desejar serem aceitas e a pertencer
efetivamente a um grupo.
Moura (2005) orienta sobre algumas ações que o
Psicopedagogo pode analisar ao receber solicitações para
atuar com vínculo de afetividade.
As relações entre afetividade e inteligência
podem ser vistas de duas maneiras
diferentes. O apogeu da inteligência é a
formação progressiva das estruturas
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operacionais e pré-operacionais. Analisando
a duplicidade desta relação inteligência e
afeto, podemos requerer que o afeto faz ou
pode causar a formação de estruturas
cognitivas. O estudo do dualismo nestas
relações para muitos autores é muito
interessante.
O esquema do objeto
permanente - as descobertas que o bebê faz
sobre a permanência do objeto quando ele
some do seu campo visual - é causado por
sentimento, por relações objetais, afirma
Charles Odier em seu estudo criterioso das
relações entre psicanálise em psicologia
infantil. Desta forma, compreendemos as
relações afetivas da criança com o objeto ou
pessoa envolta. Por conseguinte, as
relações afetivas da criança com o objetomãe, ou ainda outras pessoas, respondem
pela formação das estruturas cognitivas.
(MOURA, 2005, pg. 02)

A autora acima citada nos chama a atenção ao
afirmar que: “podemos requerer que o afeto faz ou pode
causar a formação de estruturas cognitivas”. (idem, pg.02).

Chama-nos a atenção quando a autora citada
menciona que o afeto pode contribuir para a formação do
cognitivo, para que possamos compreender melhor a
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definição do termo cognição, vejamos o que publicou o
autor abaixo citado.

Rischbieter (2007) publica o seguinte sobre a
cognição.

Essa é uma palavra muito presente em
textos pedagógicos e que significa, segundo
o Dicionário Aurélio, "aquisição de
conhecimento". A psicologia cognitiva estuda
os processos de aprendizagem e de
aquisição de conhecimento e é hoje um ramo
da psicologia dividido em centenas de linhas
de pesquisa diferentes, que encontram
dificuldade para conversar entre si.
Geralmente, no meio educacional, a
psicologia cognitiva é invocada em oposição
à psicologia "afetiva". A psicologia cognitiva
é mais ligada à corrente piagetiana, que se
preocupa com o desenvolvimento intelectual,
enquanto a afetiva está relacionada à linha
de Freud, mais interessada nas emoções.
(Idem. Pg. 01)
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Uma vez que existe impasse entre as definições do
termo cognição, sendo a Psicopedagogia um estudo das
relações humanas e seu trabalho é integrado a outras
ciências humanas é possível aplicarem tanto corrente
piagetiana quanto a freudiana.

Ainda, podemos interpretar que o afeto esclarece a aceleração ou
retardamento da formação das estruturas; aceleração no caso de
interesse e necessidade, retardamento quando a situação afetiva é
uma barreira para o desenvolvimento intelectual. Nessa interpretação,
a afetividade esclarece a aceleração ou retardamento, mas não a
origem da formação da estrutura. Embora seja uma condição
necessária, a afetividade não é suficiente, como já vimos, na formação
da estrutura, que na cognição, acontece de forma autônoma.
Considerando primeiro que a afetividade antecede as funções das
estruturas cognitivas, podemos compreender que os estágios da
afetividade correspondem detalhadamente aos estágios de
desenvolvimento das estruturas; ou seja, são correspondentes e não
sucessivos. (MOURA, 2005, pg. 03)

Desta forma o profissional em Psicopedagogia
necessita de um diagnostico investigativo para identificar
em que momento a criança deixou de exteriorizar a
afetividade em relação às pessoas que a rodeiam, ou
outros motivos que possam ter bloqueada a emoção.
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Encontramos em Ribeiro (1993) o seguinte: "A Zona
de Desenvolvimento Proximal define aquelas funções que
ainda não amadureceram, mas que estão em processo de
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão
presentemente em estado embrionário. Essas funções
poderiam ser chamadas do 'brotos' ou 'flores' do
desenvolvimento". (VYGOTSKY, APUD OLIVEIRA, 1993,
p.60)

Enquanto pais e educadores devemos oportunizar às nossas crianças
a promoção de sua afetividade, qualidade esta que propicie que seu
emocional floresça, e ampliar-se ganhando espaço, pois a carência de
afetividade desvia a rejeição aos livros, à ausência de motivação para
a aprendizagem e à insuficiência de crescimento. (BARROS, 2003, pg.
02)

BARROS (2003) nos chama a atenção para os
novos olhares direcionados à pessoa ao escrever que a
fase de mecanização e alienação humana está passando
e os sentimentos revalorizados. Podemos compreender
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que ainda há esperança de se fazer o que é bom para
vivermos melhor e bem, conosco e com os outros, tal
observação está baseada na seguinte citação.

Se o mundo quase se tornou mecanizado, e os seres humanos quase
se tornaram insensíveis, o homem está despertando a tempo de
perceber que a consistência humana é imbuída de sentimentos, e que
precisamos estar atentos a eles, uma vez que todo o progresso
tecnológico e científico do século não garantiu ao homem alcançar a
felicidade, assim como todos os comprometidos com as causas
educacionais, encontram-se em busca de estratégias que permitam
resgatar a autoestima e valorizar as capacidades individuais em prol
de toda a coletividade. (BARROS, 2003, pg. 02)

O confronto de autores até aqui apresentados
possibilita-nos a concluir que a Psicopedagogia tem uma
função muito importante para a superação e resgate da
autoestima em crianças que vivenciam situações
conflituosas.

Morais (2006) escreve sobre a Psicopedagogia e a
construção vincular e expomos o que a autora publicou:
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A partir do surgimento e das contribuições da Psicopedagogia, todos
os conceitos envolvidos no aprender estão sendo reconsiderados. Por
aprendizagem, por exemplo, estendeu-se o conceito para além do
conhecimento formal, acadêmico. Qualquer sujeito, independente do
seu comprometimento corporal, orgânico, cultural ou psicológico se
relaciona e elabora aprendizagens, pois é um ser social, e como tal,
estabelece relações vinculares durante toda a sua existência. (Idem,
pg.
03)

Vejamos a importância da Psicopedagogia e o
respeito que a mesma tem para com a formação do ser
humano, quando Morais (2006) enfatiza que os
Psicopedagogos consideram os sujeitos serem sociais e
indiferente das inúmeras concepções de formação deste, o
principal é que ele, o sujeito, sempre mantêm vínculos
durante a sua existência, sendo assim, podemos
compreender que se em algum momento os referidos
vínculos são ocultos, há de se investigar as causas que o
promoveram ao silencio.

E a autora complementa.

A Psicopedagogia nos convida a pensar na qualidade dos vínculos que
se estabelecem no seio da instituição Família e que constituem a
estrutura familiar. É no interior da família, dos vínculos estabelecidos
entre seus membros, que o sujeito vai construindo sua modalidade de
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aprendizagem e, a partir deste modelo inicial, relaciona e interage com
as demais organizações sociais. Há famílias-problema de
aprendizagem para as quais questionar, duvidar, perguntar podem ser
atitudes que se chocam com o mandato familiar de suprimir ou
neutralizar a diferença, dificultando, dessa forma, o processo de
construção de conhecimento e de individuação. (MORAIS, 2006,
pg.03)

Ainda em relação à necessidade de se pensar nos
vínculos afetivos em famílias-problema, conforme define a
autora acima citada, o Psicopedagogo e os demais
profissionais que compõem a equipe multifuncional que
atendem crianças com baixa autoestima ou ausência de
afetividade ou vínculos afetivos camuflados devem
elaborar estratégias mais ousadas para conseguir
minimizar os problemas existentes no núcleo complexo da
referida família, promovendo a superação das restrições
que a criança vivencia nesse ambiente.

Para Jean Piaget, é irrefutável que o afeto desempenha um papel
essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria
interesse, nem necessidade, nem motivação; e consequentemente,
perguntas ou problemas nunca seriam colocados e não haveria
inteligência. A afetividade é atribuída como uma condição inevitável na
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construção da inteligência, mas, também não é suficiente. (MOURA,
2005, pg. 03)

De acordo com as pesquisas de Moura (2005)
Piaget afirma que o afeto motiva o interesse, logo, o
Psicopedagogo deve estimular através de atividades
diversas o resgate do interesse da criança para que a
afetividade ressurja na vida desta.

Essa questão de objeto interno e de objeto internalizado vem
provocando uma profunda modificação na compreensão do modo de
ser, da personalidade, do caráter e dos diversos quadros psicológicos.
O campo mais importante da psiquiatria é o intrapsíquico, ao qual
denominamos de campo interno de natureza interpessoal, e grupal, no
sentido de ser o campo psicológico composto por um determinado
número de pessoas que atuam em uma relação dinâmica particular.
[...] Nesse sentido, a introspecção é um diálogo interno com um objeto
que tenta esclarecer não tanto o objeto em si, mas o vínculo particular
que esse objeto estabelece com o eu do sujeito (PICHON, 1998, p.38
apud MORAIS).

Diante do exposto, uma vez mais percebemos que
ao Psicopedagogo cabe uma profunda investigação em
relação às motivações que eximiram a omissão da
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afetividade para o interior do “eu” da criança, conforme
demonstra a citação acima.

Compreendemos então que afetividade e inteligência são aspectos
indissociáveis, intimamente ligados e influenciados pela socialização.
A afetividade é necessária na formação de pessoas felizes, éticas,
seguras e capazes de conviver com o mundo que a cerca. No ambiente
escolar é além de dar carinho, é aproximar-se do aluno, saber ouvi-lo,
valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para a sua expressão.
Carinho faz parte da trajetória, é apenas o começo do caminho.
O olhar do professor para o seu aluno é indispensável para a
construção e o sucesso da sua aprendizagem. Isto inclui dar
credibilidade as suas opiniões, valorizar sugestões, observar,
acompanhar seu desenvolvimento e demonstrar acessibilidade,
disponibilizando mútuas conversas. (MOURA, 2005, pg. 03)

A autora acima citada associa a afetividade à
socialização, o que é importante para a felicidade de cada
indivíduo e possibilita ao mesmo conviver em harmonia,
principalmente, no ambiente escolar, local em que deve ser
acolhido por todos, incluindo os professores e demais
educadores.
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Senso assim, a intervenção do Psicopedagogo em
relação à importância do vínculo afetivo no ensino
fundamental I é muito importante, uma vez que a escola
tem em seu espaço pessoas com as mais diversas
estruturas psicológicas, histórico familiar, conflitos
pessoais e sociais, entre outros.
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