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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ATRAVÉS DE
OFICINA: O BRINCAR NA PRÁTICA EDUCATIVA
Adriana de Godoi Bochio

Justificativa
O motivo que nos norteou para a escolha deste
tema foi o fato de que nas escolas observadas o
brincar é colocado em segundo plano em relação às
atividades cognitivas.
De acordo com nossas observações, as
professoras se preocupam em primeiro lugar com o
conteúdo das apostilas, livros e atividades teóricas e
se sobrar tempo ocorre o momento da brincadeira.
Em algumas escolas, a rotina diária das
crianças é totalmente preenchida, de forma que,
mesmo que sobre tempo para brincar, essa
brincadeira precisa ser dirigida pelas educadoras.
O ato de brincar é muito importante na
educação infantil e para todo o desenvolvimento de
sua aprendizagem, pois é no brincar que ocorrem
momentos fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e da autonomia.
Segundo Macedo (2000), a criança pode
desenvolver na brincadeira algumas capacidades
importantes como: a atenção, a memória, a
imaginação e a imitação. É na brincadeira que ela
pode pensar e experimentar situações novas ou
4

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

reproduzir as situações de seu cotidiano. É no jogo
simbólico que a criança trabalha sua criatividade
conseguindo imaginar que um simples tijolo pode ser
uma linda boneca.
Objetivos
Nosso intuito foi conscientizar as educadoras
da Educação Infantil sobre a importância do brincar e
principalmente do jogo simbólico. Para tanto
contamos duas histórias de formas diferentes, com a
finalidade de demonstrar o quanto este momento é
gostoso, mágico e alucinante.
Também tivemos como objetivo mostrar como
é possível trabalhar os conceitos através do lúdico e
o quanto é importante aumentar o tempo destinado à
recreação, levando em consideração que é
imprescindível a mediação do professor em alguns
momentos e em outros momentos é preciso deixar
que as crianças brinquem livremente, pois a criança
não é vazia e não precisa sempre de orientação, ela
tem
capacidade
para
demonstrar
seus
conhecimentos sobre determinadas brincadeiras.
Tivemos a intenção de mostrar para os
educadores a importância de sua atualização e da
observação de seus próprios alunos, a fim de
conhecer as preferências dos mesmos e proporcionar
novas brincadeiras interligando os objetivos
pedagógicos com os interesses infantis.
Procedimentos
5
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1ª etapa – Acolhida
Título:
“História e seus personagens”
(Berkenbrock, 2003, p.55)
Objetivo:
Através desta dinâmica, tivemos o intuito de
levar as educadoras a imaginar diversas situações
para si mesmas e depois refletir em conjunto sobre o
que sentiram ao se imaginarem em tal situação.
Procedimento:
A história foi lida para todas, história esta com
personagens distintos e controversos, como a
“Branca de Neve e Os Sete Anões”. Terminada a
leitura, colocamos no chão, em um grande círculo,
folhas de papel contendo cada uma delas um
personagem da história lida.
As participantes foram convidadas a circularem
na sala, parando sempre em um dos personagens e
se imaginando naquela situação. Enquanto
circulavam fazendo a experiência de serem um dos
personagens, íamos lendo a história novamente.
Depois de terem passado por diversos
personagens, cada uma teve que escolher um
personagem com o qual se identificaram e ficar do
lado do papel.
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Quando todas já tinham escolhido um
personagem, convidamos as participantes a
partilharem suas experiências, a dizer o porquê se
identificaram com o tal personagem e também dizer
qual a sensação (positiva ou negativa) que tiveram
quando se imaginaram na situação dos outros
personagens.
2ª etapa – Hora do conto
Esta etapa teve por objetivo conscientizar as
professoras sobre a importância do jogo simbólico na
Educação Infantil e, para tanto, contamos a história
de Hans Christian Andersen chamada “Mágoas do
Coração” (2005, p. 77) a fim de proporcionar um
momento de fantasia. Neste momento não intervimos
na história e não atribuímos significados à mesma. A
mensagem fora apreciada por cada educadora, de
sua maneira e não foram cobradas explicações e
interpretações.
Segue a história:
“Passávamos uma temporada no campo,
numa quinta, e aconteceu de os donos da casa se
ausentarem por um dia. Precisamente naquele dia
chegou da cidade mais próxima uma madame que
trazia o seu cãozinho ao colo. Vinha ela, conforme
dizia, oferecer ações do seu curtume. Tinha consigo
a papelada, e nós a aconselhávamos a meter tudo
num envelope e escrever nele o nome e o endereço
7
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do dono da casa: “Exmo. Sr. Comissário Geral da
Guerra” etc. etc.
Ela nos ouviu, tomou da pena, deteve-se e
pediu-nos que repetíssemos o nome e o endereço,
mas devagar. Nós o fizemos, e ela escreveu. Mas no
meio de “Comissário” e “Geral” deteve-se de novo,
suspirou e disse:
- Sou apenas uma mulher...
Para escrever, pusera no chão o cachorrinho,
que rosnava. Trazia-o com tanto cuidado, não lhe era
agradável ser posto no chão.
- Ele não morde – asseverou madame. – Nem
tem dentes... É como um membro da família. É fiel,
mas irascível, por causa dos meus netinhos que o
irritam. Eles brincam de casamento e querem que ele
faça papel de noiva, e isso o cansa, coitado, pois já é
velhinho.
A mulher entregou os seus papéis e tomou o
cãozinho nos braços.
Passara-se uma semana. Chegamos à cidade
e fomos ao hotel. Nossas janelas davam para o
quintal que um tapume de tábuas dividia em duas
partes. Em uma delas pendiam couros e peles,
frescos e curtidos, e também havia ali todos os
materiais necessários para curtir. Era o curtume da
viúva. O cãozinho morrera naquela manhã e fora
enterrado no quintal. Os netos da viúva – isto é, da
8
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viúva do curtidor de couros, pois o cão morrera
solteiro – fecharam a sepultura, uma sepultura tão
bela, que devia ser um prazer repousar ali.
O túmulo estava cercado de cacos de pote e
coberto de areia. Bem no alto tinham posto uma meia
garrafa de cerveja, com o gargalo para cima, o que
absolutamente nada tinha de alegórico.
As crianças dançaram ao redor da sepultura,
e o mais velho dos meninos, um menino prático, de
sete anos, propôs que fizesse uma exposição da
sepultura do cãozinho, para todas as crianças da rua.
A entrada não podia se gratuita: custava um botão de
suspensório, coisa que todo menino tinha e que
também podia arranjar para as meninas. A proposta
foi aprovada por unanimidade.
Todas as crianças da rua, e mais as da rua de
trás, vieram e pegaram o seu botão. Muitos meninos
usaram naquela tarde um suspensório só, mas viram
a sepultura do cachorrinho, o que certamente valia a
pena.
Em frente do quintal do curtume, porém, junto
do portão, uma garotinha espiava. Era pobre e
maltrapilha, mas bonitinha, com lindos cabelos
cacheados e olhos muito claros e azuis, que dava
gosto ver. Não dizia uma só palavra, nem chorava,
mas olhava o mais que podia, cada vez que era
aberto o portão. Ela não possuía um botão, e por isso
ficava triste e magoada, do lado de fora. Ali ficou até
9
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todos terem visto a sepultura e ido embora. Então ela
sentou-se no chão, cobriu o rosto com as mãozinhas
sujas e começou a chorar. Só ela não vira a sepultura
do cãozinho. Era uma grande mágoa, tão profunda e
sentida como as mágoas dos adultos.
Nós a vimos do alto. E, vista do alto, aquela
mágoa era como muitas das nossas mágoas e as dos
outros: perdem a gravidade, e podemos até rir delas.
É esta a história. Os que não a compreendem podem
ir comprar ações no curtume da viúva.
3ª etapa – Explanação do tema
Para falar a respeito do brincar, utilizamos
como apoio as concepções de VYGOTSKY (1989) e
PIAGET (1972), sobre a brincadeira, sobre o por que
as crianças brincam e qual a sua importância no
processo de desenvolvimento.
A brincadeira se faz presente na escola nas
mais variadas situações e sob as mais diversas
formas. Muitas também são as concepções sobre o
seu lugar e sua importância na prática pedagógica.
Uma concepção é aquela que pode ser
traduzida na frase “Criança vai à escola para
aprender, e não para se divertir”. De acordo com esse
ponto de vista, a brincadeira é pura diversão e,
portanto só deve ser permitida na hora do recreio.
Outra concepção é a de que a criança tem
necessidade de brincar, mas que na escola é preciso
10
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separar brincadeiras de “coisas sérias”, então as
brincadeiras estão presentes por pouco tempo na
educação infantil.
Existe também a concepção de que “brincando
a criança aprende” que pode ser traduzida em
métodos educacionais que valorizam a brincadeira e
procuram evitar a distinção entre o brincar e o fazer
“coisas sérias”. Neste caso, os jogos são introduzidos
como recursos didáticos importantes.
Acreditamos ser preciso dar importância à
brincadeira infantil e buscar explicações para ela, já
que esta, mesmo que durante um período pequeno,
faz parte do nosso cotidiano.
No entanto sabemos que não foi sempre
assim. Houve um tempo em que a idade não era um
critério de definição social, e a criança partilhava os
trabalhos e as festas dos adultos. Foi apenas nos
séculos XV e XVI que nas sociedades ocidentais as
crianças foram afastadas das atividades adultas.
A idéia de infância como um período particular
somente se firmou no século XVII, junto com uma
teoria filosófica sobre a especificidade infantil, e
posteriormente uma psicologia da criança e de seu
desenvolvimento.
A psicologia vem mostrando que a brincadeira
tem papel importante no desenvolvimento da criança
e que ela satisfaz algumas de suas necessidades.
11
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Para PIAGET (1972), a brincadeira infantil é
uma assimilação quase pura do real ao eu, não tendo
nenhuma finalidade adaptativa. De modo que ela
precisa brincar para equilibrar o afetivo e o intelectual,
isto é, ela não consegue satisfazer suas
necessidades se adaptando ao mundo adulto. Ela
necessita do brincar para transformar o real através
do faz-de-conta (jogo simbólico).
VYGOTSKY (1989), também analisa a
emergência e o desenvolvimento da brincadeira nas
relações sociais da criança com o mundo adulto.
Com base nestas concepções, entendemos
que as brincadeiras despertam atenção e curiosidade
não só da criança, mas como em qualquer ser
humano, deixando-o livre para aprender.
Sabemos que é possível por meio de
brincadeiras desenvolver o senso de companheirismo
brincando junto ou separado, aprender a conviver, a
ganhar ou perder, a esperar a vez, a lidar melhor com
possíveis frustrações, a aumentar a motivação e a
conseguir uma participação satisfatória.
As brincadeiras são admiráveis instrumentos
de realização para o ser humano, em especial para
as crianças, já que reúnem potencialidades,
desenvolvem iniciativas, exercitam capacidades de
concentrar a atenção, de descobrir e de criar.
Dentre as brincadeiras, destacamos a
importância do jogo simbólico, pois segundo Macedo
12
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(2001), é através deste jogo que a criança entra em
contato com a realidade, é neste faz-de-conta que a
criança tem a oportunidade de inventar, criar
representações, reconstruir o cotidiano e simbolizar a
vida. Com isso, a criança pode até suportar
problemas.
Segundo o mesmo autor, a criança imagina
estar brincando com objetos que não estão
presentes, assim sendo, um simples pedaço de pano
pode virar uma linda boneca. Já no segundo ano de
vida quando a criança começa a substituir as coisas
por sons e gestos, ela aprende a representar.
Aprende a brincar com a realidade e a recriar as
coisas.
A brincadeira de faz-de-conta é
freqüentemente manifestada, por
exemplo, no comportamento de fingir
que está dormindo, quando não está.
Envolve, também, objetos substitutos,
fingindo que uma trouxa de roupa é um
travesseiro e imaginando objetos,
fingindo haver um travesseiro onde
não há nada. A simulação pode,
também, envolver papéis imaginários
e situações: fingindo ser a Branca de
Neve que espera o príncipe na floresta
ou um super-herói como, por exemplo,
o Batman. Em todos esses cenários o
mundo real é suplantado pelo mundo
da fantasia: a lona do mundo de fazde-conta é estendida sobre o real.
(Bomtempo, 2005, p. 131).

13
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É interessante reservar momentos de histórias
para as crianças. Essas histórias podem ser
interpretadas e podem ser apenas expostas de
maneira que a criança fantasie e internalize a
mensagem da história de seu próprio modo. É
interessante ressaltar que a história apenas contada
e não interpretada é muito interessante para o
desenvolvimento das crianças, pois elas podem se
identificar com determinadas partes da história que
possam ser irrelevantes para a professora quando há
uma problematização.
É preciso repensar o tempo destinado à
recreação das crianças e perceber que, mesmo
durante as atividades propostas na rotina escolar, é
possível brincar. Portanto, o brincar deve estar em
primeiro lugar no planejamento das aulas dos
educadores e é interessante que haja momentos em
que as crianças possam brincar livremente usando
sua criatividade e imaginação.
4ª etapa – Discussão
Neste momento oferecemos um espaço
dedicado à reflexão das educadoras sobre o tema e
sobre o que sentiram nas diferentes formas de contar
histórias. Em seguida realizamos um diálogo, com o
objetivo de enriquecer a reflexão final das
professoras.
5ª etapa – Avaliação
Título:
14
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“Em
três
palavras”
(Berkenbrock, 2003, p. 163)
Objetivo:
Dar oportunidade para que todas as
educadoras consigam expressar seus sentimentos
em relação à oficina.
Procedimento:
No final de nosso encontro, propomos que
cada educadora fizesse sua avaliação a respeito do
mesmo, dizendo apenas três palavras que
caracterizaram o que sentiram.
As palavras repetidas ou sinônimas formaram
claramente a tônica avaliação da oficina e a partir
delas pudemos perceber qual o sentimento que
conseguimos passar no encontro.
6ª etapa – Finalização
Nesta etapa oferecemos às educadoras, um
questionário a fim de verificarmos as contribuições da
oficina e uma lembrança da mesma que foi um mini
livro contendo uma mensagem sobre o que o jogo
simbólico proporciona às crianças. Segue modelo de
mensagem e roteiro abaixo:
Mensagem:
Uma das consequências maravilhosas em:
- Repetir;
15
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- Variar;
- Recombinar e Inventar...
É poder criar representações.
(Lino de Macedo, 2005,p.96)
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ISSO É MACUMBA, PRÔ?
Ana Lúcia dos Santos Nascimento
Reflexões sobre a valorização dos direitos de
aprendizagem étnico-raciais por meio de práticas
artísticas na sala de aula.

Começo
este
breve
relato
com
o
questionamento que ouço cotidianamente nesses
onze anos dedicados à educação municipal de São
Paulo. Sou recebida com a pergunta: “Isso é
macumba, prô?” todas as vezes que apresento um
instrumento musical, canto uma canção ou faço um
movimento de dança que remeta a elementos da
cultura afro-brasileira ou africana.
Apesar de ser uma pergunta emitida de
maneira espontânea pelas crianças, a indagação é
imbuída de racismo que foi cultivado dentro das
paredes das escolas, que está inserido nos livros
didáticos sem representatividade étnica e que
permeia discursos proferidos por educadores nas
salas de aula e nas salas de professores que, muitas
vezes, não reconhecem sua negritude.
Atuar como professora na educação municipal
é ter temperança para acolher tais questões e
construir com os estudantes as múltiplas respostas
possíveis e que estas possam diminuir a lacuna,
deixada pelo racismo institucionalizado, entre os
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conteúdos curriculares e o conjunto das ações
pedagógicas que praticamos todos os dias. Sabemos
que as ações afirmativas aparecem citadas nas
diversas propostas de orientação curricular
publicadas pela Secretaria Municipal de Educação
SME/SP mas, ainda há muito a avançar para que os
desdobramentos destas ações sejam reveladas nas
práticas dos professores de Arte e nas manifestações
artísticas criadas pelos estudantes.
A interrupção existente entre o que nos informa
o currículo e nossa ação com os estudantes aponta
para a precariedade da formação dos arteeducadores com relação aos conteúdos de caráter
étnico-racial e para a ausência de disciplinas que
aprofundem a temática das manifestações artísticas
indígenas, africanas e afro-brasileiras nos cursos de
licenciatura em Arte. É necessário embasamento aos
arte-educadores para que suas práticas possam
favorecer a construção de saberes mais complexos
que contribuam para o fortalecimento da autoestima
dos alunos e dos docentes com relação a suas
identidades étnico-raciais. Porém, a falta de repertório
não pode ser usada como justificativa para o
silenciamento dos professores frente as questões
raciais assim aponta Gomes (2011) no artigo
Relações
Étnico
–
Raciais,
Educação
e
Descolonização dos Currículos
Na escola, no currículo e na sala de aula,
convivem de maneira tensa valores, ideologias,
23
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símbolos, interpretações, vivências e preconceitos.
Nesse contexto, a discriminação racial se faz
presente como fator de seletividade na instituição
escolar e o silêncio é um dos rituais pedagógicos por
meio do qual ela se expressa. Não se pode confundir
esse silêncio com o desconhecimento sobre o
assunto ou a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo no
contexto do racismo ambíguo brasileiro e do mito da
democracia racial e sua expressão na realidade social
e escolar. O silêncio diz de algo que se sabe, mas não
se quer falar ou é impedido de falar. No que se refere
à questão racial, há que se perguntar: por que não se
fala? Em que paradigmas curriculares a escola
brasileira se pauta a ponto de “não poder falar” sobre
a questão racial? E quando se fala? O que, como e
quando se fala? O que se omite ao falar? (p. 107)
A escola acaba por oportunizar a perpetuação
de práticas racistas transmitindo apenas a
epistemologia dominante e desconsiderando as
histórias de vida e os saberes dos estudantes.
Continuamos a entender como normal, que nos
capítulos dos livros didáticos (de Arte e História) sobre
Arte Africana a imagem utilizada para mediar a
temática seja Les demoiselles d'Avignon ou As
Meninas de Avignon de Pablo Picasso. Este é apenas
um dos vários exemplos de como o mito da
democracia racial está impregnado na cultura escolar
e de como ainda haverá muita luta pela frente, como
segue afirmando Gomes (2011).
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Portanto, a descolonização do currículo implica
conflito, confronto, negociações e produz algo novo.
Ela se insere em outros processos de descolonização
maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do
saber. Estamos diante de confrontos entre distintas
experiências históricas, econômicas e visões de
mundo. Nesse processo, a superação da perspectiva
eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se
um desafio para a escola, os educadores e as
educadoras, o currículo e a formação docente.
Compreender a naturalização das diferenças culturais
entre grupos humanos por meio de sua codificação
com a idéia de raça; entender a distorcida
relocalização temporal das diferenças, de modo que
tudo aquilo que é não-europeu é percebido como
passado e compreender a ressignificação e
politização do conceito de raça social no contexto
brasileiro (Munanga e Gomes, 2006) são operações
intelectuais necessárias a um processo de ruptura
epistemológica e cultural na educação brasileira.
Esse processo poderá, portanto, ajudar-nos a
descolonizar os nossos currículos não só na
educação básica, mas também nos cursos
superiores. (p.108)
O princípio do Axé
Em
minhas
muitas
experiências
compartilhando conteúdos e saberes artísticos
alicerçados no patrimônio artístico africano e afro25
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brasileiro, promovo o contato dos estudantes com o
princípio do AXÉ, ou a energia vital.
Entendemos que tudo que é vivo e existente
tem AXÉ, as pessoas, as plantas, os animais, os
fenômenos da natureza e também as artes. São
partes fundantes deste conceito: a ancestralidade,
oralidade, circularidade, corporeidade, musicalidade,
ludicidade, religiosidade e a memória.
Cada uma destas partes contribui de maneira
a afirmar nas crianças uma prática artística viva onde
protagonizam a realização de seus saberes e os
entrelaçam aos novos aprendizados conquistados a
partir de experiências nas artes.
Podemos pensar, também, no princípio do axé
como uma fonte de influência para a construção de
uma escola dialógica, potencializadora de vida, do
coletivo, da solidariedade e da ética, uma vez que o
trabalho pedagógico carece de discussão e
envolvimento por parte dos estudantes. Promover a
circularidade das informações e a ludicidade das
práticas nutre as ações que transcorrem ao longo dos
encontros-aulas.
Muitos são os suportes que podem fazer
emergir uma experiência com as temáticas étnicoraciais, o fio condutor pode ser uma canção, um
pedaço de tecido, uma receita culinária ou medicinal,
um verbete, um conto ou um mapa.
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As batidas do Samba no Ritmo da escola.
A experiência que relato a seguir, realizou-se
com estudantes de 4º e 5º anos do Ciclo
Interdisciplinar, da EMEF Gilmar Taccola, no bairro de
Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Mas, já foi
anteriormente aplicada na EMEF Profº João Naoki
Sumita, e posteriormente na EMEF Henrique Mélega
ambas localizadas na Zona Leste de São Paulo.
O suporte escolhido para as vivências com as
crianças foi a Música, norteada pelo Samba. Não
apenas o aspecto rítmico e musical do Samba mas, a
tentativa foi de unir as diversas camadas de
representação simbólica desta manifestação popular
tão presente em nós. Como estratégias de
aproximação dos estudantes ao tema foram utilizados
alguns recursos pedagógicos e de pesquisa como:
entrevistas, aulas dedicadas a escutar os diversos
tipos de samba e suas variações desde o Lundu até
o pagode tocado nas rádios, exposição e práticas
com os diversos instrumentos relacionados ao samba
(tambores, chocalhos, reco-recos, ganzás e
pandeiros).
Após a primeira fase de aproximação ao tema
tornou-se necessária a leitura e reflexão sobre textos
de temas transversais ao projeto como: racismo,
intolerância racial e estética e pluralidade étnica e
cultural.
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Essa necessidade surgiu após os diversos
comentários expressados pelos estudantes e também
por suas reações que por, muitas vezes, explicitam
preconceitos que foram naturalizados ao longo do
tempo. Foi necessário abrirmos um fórum de
discussão entre eles para que de maneira franca
pudessem expressar suas dúvidas e medos.
Oportunizar o diálogo entre as crianças garantiu o
direito que que estudantes praticantes de religiões
afro-brasileiras pudessem, à sua maneira, narrar suas
vivências e ajudar a eliminar do discurso dos colegas
posicionamentos racistas, bem como auxiliá-los no
reconhecimento de suas negritudes.
Já nesta fase começamos a perceber grandes
mudanças na postura dos alunos e alguns
preconceitos foram banidos. Já não escutava mais a
frase "Essa música é de macumba, prô...?" Que tanto
fora repetida início do projeto.
Começamos a ensaiar um repertório de
canções escolhidas pelos alunos após as aulas de
escuta musical. Neste segundo momento foi firmada
a nossa parceria com a escola de samba do bairro o
G.R.E.S. Acadêmicos do Tatuapé que visitou a nossa
escola, nos apresentou seu pavilhão e alguns de seus
músicos participaram da apresentação que encerrou
o projeto no final do primeiro bimestre. Nesta fase final
no projeto alguns alunos revelaram suas habilidades
para tocar percussão, outros para cantar na roda de
28
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samba e alguns ainda dominaram a arte de improvisar
versos no Partido Alto.
As apresentações ocorriam nos dias da família
na escola, todas as famílias foram informadas de que
teríamos uma roda de samba na escola e aqueles que
quisessem poderiam levar instrumentos de percussão
para colaborarem na nossa roda, as crianças tiveram
a oportunidade de explicar as famílias o conceito de
roda, e a importância desta formação onde todos têm
vez e voz.
Conseguimos envolver a comunidade escolar
no projeto e nos dias de roda de samba a escola
estava lotada. A roda era nutrida pela colaboração de
pais, tios, primos ou pelos membros da Ala musical
do G.R.E.S Tatuapé.
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Considerações Finais
É necessário que os professores de arte
estejam atentos para as questões étnico -raciais pois,
é nossa responsabilidade oferecermos recursos
artísticos para oportunizar a ampliação do repertório
cultural dos estudantes.
Nós arte-educadores temos um papel
relevante a cumprir no enfrentamento do racismo
escolar e não podemos silenciar diante dos
preconceitos e discriminações raciais vividas por
meninos e meninas negras diariamente nas salas de
aula. Devemos construir práticas pedagógicas para
promovermos a igualdade racial e a valorização da
produção artística e dos artistas africanos, indígenas
e afro-brasileiros. Para que isso aconteça é
fundamental sabermos mais sobre a história e a
cultura africana e afro-brasileira e indígena, a fim de
superarmos opiniões preconceituosas sobre esses
povos e para incentivar os estudantes a denunciarem
o racismo e nas escolas e fora delas.
Cremos que implementar ações artísticas
voltadas para os estudantes negros seja criarmos
uma reaproximação da vida do entorno com a vida
escolar, garantindo uma qualificação do espaço
escolar como espaço de vida, uma roda de
conhecimentos e valores onde a vida acontece.
O ensino da Arte torna-se uma das
possibilidades para que os estudantes compreendam
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e aceitem que o espaço da escola pode ser gerador
de experiências de pertencimento e de cultura viva.
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MÉTODOS DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA
Ana Lucia Matos Kobayashi

Campos (2003), relata que Johnson e Stanne
analisaram os relatórios produzidos nos últimos trinta
anos e concluíram que aprendizagem cooperativa
produz resultados positivos, principalmente, no
desempenho dos alunos. Muitas pesquisas
conduzidas, especialmente nos Estados Unidos,
sobre a efetividade dos métodos de aprendizagem
cooperativa.
Na análise desses autores os resultados
positivos no desempenho, no raciocínio, na
transferência de aprendizagem, na motivação, no
desenvolvimento social e cognitivo; competências
sociais, e internalização de valores.
Johnson e Stanne destacam algumas dessas
técnicas, começando com formas centradas no
professor e avançando para formas centradas no
aluno.
STAD – nesta técnica cooperativa, os alunos
recebem informações no formato de aulas, filmes e
leituras, entre outras. Além disso, ganham uma
planilha a ser completada por grupos de quatro. Os
grupos, formados pelo professor, são heterogêneos,
definidos com base em desempenho dos alunos,
etnias, sexo e outros fatores considerados
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importantes. As planilhas podem conter de casos,
problemas a serem resolvidos ou outras tarefas.
Quando a tarefa é concluída, o trabalho é
apresentado ao professor, que pode aguçar os
membros do grupo individualmente sobre a solução
apresentada e passar a um ou a todos os membros
do grupo um teste para ser respondido
individualmente
de
forma
a
promover
a
responsabilidade individual.
Considera-se que o grupo cumpriu a tarefa a
contento se a avaliação individual for positiva. Esta
técnica é uma das mais centradas no professor, pois
este determina os membros do grupo, seus papeis
dentro do grupo, o tipo de material didático a ser
usado, bem como outros componentes do processo
educacional.
Jigsaw – com esta técnica, o professor
transmite a cada membro do grupo tópicos diferentes
e pequenos. Os estudantes pesquisam sobre seu
tópico e reúnem-se depois com membros dos outros
grupos que também estudaram o mesmo tópico para
discutir e refinar seu conhecimento sobre o assunto
estudado. Os membros de cada grupo voltam ao
grupo original para ensinar aos demais membros o
que aprenderam sobre o tópico de estudo.
Controvérsia construtiva ou controvérsia
estruturada – nesta técnica, pares em grupos de
quatro integrantes definem aspectos sobre uma
35
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mesma questão. Cada par pesquisa um aspecto de
um tópico. Os dois pares discutem o tópico não para
ganhar o debate, mas sim para acrescentar mais
informações sobre o tema proposto. Os pares trocam
de lado e desenvolvem argumentos sobre a mesma
questão para o lado oposto.
Investigação de grupo – os estudantes têm
liberdade de escolher seus grupos, conduzir a
pesquisa e apresentar idéias para a turma. A
apresentação pode ser um vídeo, uma série de slides
ou uma demonstração. Mesmo nesta forma de
aprendizagem cooperativa centrada no aluno, o
professor avalia e pontua a contribuição individual no
projeto do grupo, de forma a evitar que uns trabalhem
muito e outros não.
Os métodos são diversos e cabe ao professor
buscar as melhores formas de trabalhar com seus
alunos, nesta ênfase de aprendizagem, os alunos
passam a serem os protagonistas em suas
aprendizagens e compartilhando nas aprendizagens
dos amigos.
Alfabetização Cooperativa
Segundo Soler & Syrdahl (2008), aprender ler
e escrever é iniciado antes da criança estar na escola,
tendo que ser bom para quem estuda e quem
ensinam em sentido de mão dupla como uma troca
entre ambos e a todos os momentos ambos as troca
experiências e conhecimentos.
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A criança tem o contato com as letras cabendo
ao professor mediar e construir uma boa base para o
pessoal e o social.
Soler, & Syrdahl (2008, p.52), diz que “a função
da escola é fazer com que os alunos atuem
criticamente em seu espaço social, tentando de
alguma forma transformá-lo”.
Mesmo sendo uma sociedade competitiva os
melhores resultados vem do trabalho com
cooperação levando o grupo a pensar juntos levando
à aprendizagem cooperativa, melhor ainda quando
acontece em um jogo cooperativo fazendo com que
se torne um ser humano mais responsável, criativo,
cooperativo, jogando com o outro e não contra o
outro, só assim a escola poderá mudar essa situação
que temos.
Temos que de alguma forma ensinar a ter
bondade, honestidade, confiança e trabalhar em
equipe. Na alfabetização é importante a cooperação
porque todos aprendem juntos “uma equipe unida”,
tem benefícios maiores.
A alfabetização vem no mesmo momento de
descoberta das crianças diante do mundo, e, é o
momento de ensinar que há alternativas para a
competição, através dos jogos e das atividades
corporais que são importantes para que a criança
aprenda a ler e escrever e na convivência se
37
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estabelece normas, valores e ética, habilidade
pessoais e interpessoais.
Soler & Syrdahl (2008, p.32), relata que “hoje
sabemos que atividades físicas facilitam o processo
de alfabetização, algumas essenciais e devem ser
estimuladas”, como, por exemplo:
- Lateralidade: a criança saber os lados do seu
corpo, para saber seu uso com mais eficiência,
ajudando o manuseio de materiais;
- Coordenação espaço temporal: perto, longe,
dentro, fora, em cima, embaixo, as crianças às
vezes não têm essa noção, onde jogos e
brincadeiras de rastejar em brinquedos e
diferentes materiais criam essas habilidades;
- Equilíbrio dinâmico e estático: esta relacionada
à coordenação motora que pode ser
aperfeiçoada em brincadeiras;
- Agilidade: necessária para alfabetização o
desviar de obstáculos, o abaixarem e subir
rapidamente.
Assim, podemos exercitar essa e outras
habilidades físicas que facilitam a alfabetização.
Esses trabalhos feitos em conjunto são
denominados aprendizagem cooperativa, isto é, em
pequenos ou grandes grupos onde a ajuda é mutua,
com o tempo àqueles que têm dificuldades de
aprender vão melhorando ao ponto de ajudar os
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demais, além da troca de conhecimentos surge a de
afetividade e a boa convivência.
Soler, & Syrdahl (2008, p.57), diz que “os
objetivos da alfabetização cooperativa são parecidos
com a aprendizagem cooperativa são eles”:
- promover o desenvolvimento cognitivo de um
grupo de aprendizes através da interação
cooperativa entre estes durante a realização de
uma tarefa de aprendizagem;
- estimular o desenvolvimento da expressão dos
alunos, permitindo que estes expressem melhor
suas
idéias,
justifique
suas
opiniões,
argumentem e debatam;
- estimular o desenvolvimento social dos alunos
através do desenvolvimento da auto-estima e de
relacionamento positivo com indivíduos que
possuam diferentes formações de conceitos
abstratos;
- possibilitar a aprendizagem através de
experimentações ativas, ações construtivistas, e
de discurso reflexivos em grupo;
- adotar a ideia da aprendizagem como uma
atividade para a vida toda, e não a aquisição de
um conjunto fixo de conhecimentos. O aluno
deve ser capaz de aprender cooperativamente e
aprender a aprender;
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- aumentar a motivação do aluno através da
contextualização do processo de aprendizagem
em tarefas do mundo real;
- não discriminar e permitir que todos tenham as
mesmas oportunidades;
O professor ao formar as duplas ou grupos tem
que colocar os alunos nos níveis estruturais da escrita
próximos como, por exemplo: um pré-silábico com um
silábico, se essa mistura for muitas distantes dos
níveis estruturais da linguagem da escrita, o aluno
com maior dificuldade, não vai conseguir acompanhar
o desenvolvimento do outro aluno.
Os níveis estruturais da linguagem escrita
explicam as diferenças no ritmo dos alunos, segundo
Emília Ferreiro são:
Nível pré-silábico: não faz relação com o som,
vão pela qualidade do desenho, a criança busca a
diferença entre desenho e escrita, utiliza duas ou três
letras para escrever palavras, reproduz a escrita, seja
imprensa ou cursiva, escolhendo a mais familiar, já
percebe que há diferentes estruturas para obter a
escrita.
Nível silábico: dividido entre silábico e silábico
alfabético.
A criança reconhece o som na representação
de uma escrita e cada grafia emite um som, utiliza
gráficos de forma aleatória, usa consoantes, vogais
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ou letras inventadas de acordo com o número de
sílabas das palavras.
Silábico alfabético: convivem as formas de
corresponder os sons as forma silábica e alfabética, a
criança pode escolher as letras de forma ortográfica
ou fonética.
Nível alfabético: a criança entende que a sílaba
não é unidade, e pode ser separada. O som não
garante identificação da letra, ai o termo dificuldades
ortográficas.
É difícil começar o trabalho de alfabetização
em grupo, pois não aprendemos que se colocarmos
crianças com dificuldade de aprendizagem com as
que têm menos dificuldades teríamos mais
conquistas na aprendizagem, com o intuito de trocas
de experiências.
A leitura é uma outra forma de alfabetizar
cooperativamente. Para isso o professor deve
proporcionar e incentivar a leitura de forma
cooperativa.
- Colocá-los sentados e um ler em voz alta para
o resto do grupo, criar histórias para contar para
a sala.
- Separa-lós em pequenos grupos onde cada um
conta à história que leu
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- O professor deve ser intermediador e um
facilitador, deverão ler para toda a sala
estimulando a todos.
- Disponibilizar para todos os grupos lápis,
canetinhas, papeis giz de cera, etc. Para
produzirem textos e desenhos em equipes.
- Utilizar com grupos de crianças pequenos
livros ilustrados, pois estes chamam mais a
atenção e estimula à criatividade, cada criança
deve tentar ler um livro e contar a história para
um grupo.
A importância do trabalho em grupo
O papel do meio e dos grupos na educação O conceito de “meio” é fundamental na psicogenética
walloniana. Wallon afirma que o estudo da criança
exige igualmente o estudo do meio ou dos meios em
que ela se desenvolve. O meio é o conjunto mais ou
menos duradouro das circunstâncias nas quais se
desenvolvem as pessoas.
Wallon (1975 pg.18) esclarece que “certos
meios, como família, são ao mesmo tempo grupos,
porque sua existência baseia-se na reunião de
indivíduos que mantêm entre si relações que
determinam o papel ou o lugar de cada um no
conjunto”.
A escola é um meio em que podem se construir
grupos de tendências variadas, que podem estar em
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harmonia ou
educacionais.

em

oposição

com

os objetivos

Wallon (1975), o processo de humanização,
isto é, de dar ao homem as ferramentas para torna-se
um membro da humanidade, se faz nos diferentes
meios e grupos em que a pessoa transita. Daí a
magnitude do papel do professor, em sua atuação
como organizador e mediador nos grupos.
Nos grupos, o aluno poderá ter a vivencia de
papeis diferenciados, aprender a assumir e dividir
responsabilidades, a respeitar regras, a administrar
conflitos, compreender a necessidade do vinculo e da
ruptura, aprender a conviver. Na escola terá também,
de forma organizada, contando com a cultura.
Wallon (1975 p. 79), diz que “o grupo se insinua
quando a criança começa a perceber a diferença
entre si mesma e as pessoas do seu meio, no
momento em que a simbiose afetiva e o sincretismo
subjetivo começam, a diminuir por volta dos três
anos”.
A percepção de seu grupo na escola, na qual
se evidenciam as similaridades e dualidades dos
membros do grupo, favorecerá a diferenciação.
Começa um processo de organização de grupo. A
criança começa a se perceber diferenciada de seus
companheiros e do grupo.
O
educador
precisa
facilitar
essa
diferenciação, tornando o meio o mais enriquecedor
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possível para a criança. E precisa estar atento para
os diferentes papeis vivenciados, como por exemplo,
os casos de não-aceitção, de discriminação e de
estrelismo, para facilitar a participação de todos no
grupo.
“O professor não pode esquecer sua
função no grupo, como coordenador: é
aquele que observa os processos
grupais e intervém, apoiando e dando
ao grupo condições de achar seu
caminho. Seus objetivos não é só
trazer um conhecimento novo, mas ver
como o processo de aprendizagem se
desenvolve no grupo: aprendizagem
de conceitos, de fatos, de valores e de
comportamentos”. (Wallon, 1975, p.
80)

Segundo Menezes (2009), em seu artigo na
revista Nova Escola, o professor em suas aulas, tem
que apresentar aos seus alunos atividades coletivas,
bem estruturadas que dêem conta do conteúdo
promovendo a cooperação, escolha e decisão
buscando a autonomia dos alunos.
Na vida cotidiana social precisamos ser
autônomos, críticos, reflexivos e atuantes, e tudo isso
de forma ética, pratica e estética. Essas ações do dia
a dia sejam complexas ou simples devem ser
conscientes e responsáveis. E precisamos que tudo
isso aconteça e em grupo, daí a dificuldade de viver
em sociedade.
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E para melhorar a vida social e diminuir as
dificuldades nas relações sociais o professor em sala
de aula, deve propor ações pedagógicas de
aprendizagem de forma ativa e interativa,
fundamentada teoricamente promovendo trabalhos
coletivos de caráter cooperativo.
Os professores em conjunto com a
coordenação
pedagógica
devem
propor
agrupamentos cooperativos de aprendizagem em
sala de aula para melhorar o desenvolvimento da
turma tanto nos conteúdos quanto nas relações
sociais.
O professor precisa ter consciência e atuar
em prol da qualidade de ensino/aprendizagem,
através de atividades de caráter coletivo, mas ter
ciência de que atividades individuais, aulas
expositivas são indispensáveis e importantes, desde
que proponha uma articulação coerente de ações
pessoais e coletivas.
”É claro que nem tudo deve ser feito
de forma coletiva, pois são
igualmente essenciais a exposição
do professor e tarefas individuais de
crianças e jovens, mas é preciso
compor
esses
momentos
articulando com coerência as ações
pessoais
e
coletivas.
Essa
construção conceitual e afetiva
depende do trabalho em grupo, em
que se desenvolvem afinidade e
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confiança,
identificam-se
potencialidades e aprende-se com
os demais. Com a diversificação do
planejamento, são contempladas
as diferentes necessidades e
propensões dos alunos. Não só na
rede pública, mas especialmente
nela, os mais beneficiados por essa
construção são os que vêm de
contexto cultural limitado, sem
outras oportunidades que não as da
escola para a sua emancipação”.
(Menezes, 2009 p.32)

Cabe ao professor em suas ações, planejar
suas aulas de forma diversificada contemplando as
diferentes necessidades e capacidades dos alunos.
Atividades coletivas beneficiam a construção e
aprendizagem dos alunos que se encontra em um
contexto cultural limitado e encontram na escola a
única oportunidade de transformação cultural e
emancipação pessoal.
Campos (2003), incentivar a coesão do grupo
é dar a cada integrante do grupo uma tarefa ou tópico,
tema ou assunto de estudo, para que ele estude, em
profundidade e depois compartilhe o que aprendeu
com os demais, criando a interdependência de
tarefas. Por fim, uma pequena parte da avaliação de
cada aluno deve depender do desempenho do grupo,
criando a interdependência de objetivos.
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Campos (2003), uma queixa comum entre
aqueles que adotam o trabalho em grupos é a
distribuição desigual de trabalho entre os
participantes. O professor dá notas que não
discriminam ou ressaltam o trabalho individual nem o
trabalho de cada grupo. Para resolver este problema,
é preciso propor atividades cooperativas e formas de
avaliação que incentivem a responsabilidade
individual de cada membro no sucesso da realização
da tarefa.
As atividades coletivas de caráter cooperativo
devem ser praticadas levando em conta a faixa etária
e disposição de professores eficientes, capacitados e
qualificados, e pode ser aplicada desde a educação
infantil até a pós-graduação, desde que adaptada.
Toda atividade coletiva leva o aluno a autonomia e
cooperação.
Agrupamento Produtivo
As atividades coletivas tomaram uma maior
proporção a partir do início dos anos de 1980, com os
estudos de Ana Teberosky, onde a língua escrita
deixa de ser encarada como mera apropriação de um
código, mas que as crianças possuem suas hipóteses
e estas são melhoradas ou modificadas com a
interação com os demais em que a troca de
experiências pode desenvolver a compreensão do
funcionamento da escrita.
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Desde então, alterou-se profundamente a
concepção do processo de construção da
representação da lingüística e tornou se cada vez
mais comum o uso de parcerias produtivas.
A parceria produtiva pressupõe uma mudança
de paradigma para alunos e professores e propõe
uma revisão de valores. Antigamente numa
abordagem clássica, a interação entre os estudantes
era considerada um fator negativo e problemático na
alfabetização, uma vez que nas antigas praticas o
professor é transmissor do conhecimento e os alunos
somente receptores.
Nas abordagens atuais, são propostas
reflexões sobre a lógica da linguagem com as trocas
entre grupos heterogêneos, que possibilitam maiores
trocas de idéias.
Em todos os grupos de alunos com dificuldade
de aprendizagem, há sempre uns que já adquirem as
capacidades e os conhecimentos, enquanto outros
ainda não conseguiram.
Segundo Campos (2003, p.29), argumenta que
“as perspectiva cognitivas, as interações entre os
estudantes irão por si só melhorar seu aprendizado
por razão relacionada aos seus processos mentais”.
Os
agrupamentos
cooperativos
de
aprendizagem, através de atividades coletivas
promovem uma construção conceitual e afetiva,
desenvolvendo entre os alunos e o professor
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afinidade e confiança permitindo a identificação de
potencialidades entre o grupo, que se ajuda e
aprende mais e melhor.

Troca de papel

O trabalho em grupo é produtivo quando as crianças têm
autonomia e não precisam da direção constante do
professor

O aluno que está em outra hipótese da escrita
pode ajudar melhor o amigo que tem dificuldades, o
que não seria possível se esse amigo estivesse na
mesma hipótese, por isso a importância da formação
dos agrupamentos produtivos de acordo com a fase
em que o aluno se encontra.
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Campos (2003, p. 26), diz que “uma vantagem
adicional é o apoio dos pares mais competentes nas
tarefas de aprendizagem cooperativa. Para aprender
novas competências, a maioria dos estudantes
precisa de um perito que lhe ensine o caminho”.

Escolha de duplas. A parceria é produtiva quando reúne
alunos com hipóteses diferentes, porém próximas,
para que haja troca entre eles.

A questão dos diferentes níveis, nas salas de
aula de alfabetização, deixa de ser característica
negativa para assumir papel de importância no
processo ensino aprendizagem, onde a interação
entre os alunos é fator imprescindível. Um ensina de
acordo com sua concepção e reforça o que sabe, e o
outro aprende.
Um aspecto muito importante que se pode
perceber são as relações professor/aluno e
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aluno/aluno, o professor e suas intervenções
demonstram e transmitem autoridade e os alunos
falam de “igual para igual” o que possibilita a troca de
modo construtivo.
A alfabetização organizada desta forma, como
processo passa então a ser vista também com uma
nova visão: como código de comunicação que
promove à socialização. A socialização se dá na sala
de aula através das atividades realizadas nos grupos,
na interação com os colegas, onde desenvolvem a
socialização e o espírito de cooperação.
É importante entender quando a interação
aluno/aluno pode ser mais produtiva que a interação
professor/aluno. Enquanto a condução do professor
representa uma autoridade com suas intervenções,
os alunos possuem uma mesma linguagem.
O trabalho em grupo ainda desenvolve a
socialização e o espírito de cooperação. Isso é uma
lição que as crianças carregam para a vida toda,
dentro e fora de sala.
Como já fora dito, o agrupamento produtivo
apresenta inúmeros aspectos positivos que tem
contribuído para a prática docente, dentro de uma
perspectiva cooperativa que desenvolva a construção
do conhecimento e interação.
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A GLOBALIZAÇÃO: TENTATIVA DE
GENERALIZAÇÃO E A RESISTÊNCIA NO
CINEMA
André da Silva Torres

Resumo
Este artigo pretende analisar a abordagem da
globalização
presente
nas
produções
cinematográficas e no documentário experimental
Baraka, dirigido por Ron Fricke. A globalização
pretende que o mundo seja pensado como se não
houvesse mais distâncias e a proximidade
tecnológica tivesse transformado a todos no planeta
em habitantes de uma aldeia global cujas diferenças
intrínsecas inerentes às culturas existentes
simplesmente não existissem mais. Entretanto é
necessário atentar–se à manipulação por trás deste
raciocínio amplamente divulgado como realidade
incontestável da lógica capitalista como única via em
um mundo caótico, desordenado e pluricultural. O
alcance global de produções e o mapa político do
poder cinematográfico centrado nas produções
europeias e principalmente nas americanas,
despertam a resistência contra o modelo
estabelecido. As novas produções de cinema em
países pós–coloniais elucidam questões relacionadas
ao cinema na pós-modernidade, fazendo–se
necessário o mapeamento político, demográfico,
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linguístico e topográfico desse “world cinema” e suas
respectivas fases. O cinema utilizado como arma,
torna-se uma eficaz forma de disseminação de
ideologias, o "sonho americano", por exemplo, como
ideal de vida para todos no planeta. Mas há
resistência que permitem refletir sobre a real
globalização que vai além da mídia e entra em
confronto com os interesses da política e a
valorização ou desvalorização das diferentes culturas
existentes no mundo. Os reflexos destes confrontos
são perceptíveis na história do cinema.
A narrativa inventada da Globalização e a maldade
implícita.
A globalização apresenta-se como uma
realidade que não pode ser mudada, sendo
constituída pelo caminho natural do progresso
tecnológico e cientifico, sendo consequência disto a
política da manutenção do desenvolvimento continuo
desse ideal de Aldeia Global conectada em tempo
real que permite acesso democrático aos meios de
comunicação disponíveis no mundo em todos os
lugares, não importa a distância ou as diferenças
culturais: Todos comunicam-se em Inglês, compram
segundo a lógica da aquisição de bens divulgados na
mídia como artefatos capazes de fornecer a felicidade
mediante o poder de compra, almejam o American
Way of Life e importam o modelo americano de mídia
manipuladora de informações. Entretanto o cinema
tem se mostrado uma ferramenta eficaz na
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divulgação deste tipo de pensamento desde o
começo do século XX até hoje, afinal como diz Martin
Roberts:
“...a história do cinema se confunde
desde o início, com processos globais
do
colonialismo
até
suas
consequências
póscoloniais.
Atualmente, o cinema se tornou uma
forma de cultura global, porém
diferente em suas manifestações
locais.”

Apesar da tentativa de tornar o cinema global
no sentido da globalização que nega as diferenças,
há resistência em manifestações locais que buscam
afirmar a identidade mesmo que mesclando a
influência do cinema hollywoodiano às novas
tentativas e formas possíveis de se fazer cinema.
O capitalismo como motor da globalização
impõe regras válidas ao mercado financeiro à
produção
cinematográfica,
tornando
autores
proeminentes apenas funcionários que exercem seus
conhecimentos em prol do desenvolvimento do
sistema através de filmes que buscam não questionar
a realidade estabelecida, afastando- se de
questionamentos econômicos, sociais e políticos,
focando no lucro e na disseminação de informações
apresentadas
como
verdades
absolutas
e
inquestionáveis, evitando assim o questionamento e
a reflexão crítica do público mediante a ideologia
proposta. Os diretores cinematográficos de diversos
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países são rapidamente incorporados por Hollywood
na tentativa de conter os possíveis concorrentes ou
questionadores, transformando-os em adoradores e
disseminadores do american way of life, muitas vezes
aniquilando uma resistência embrionária do diretor
em nome da fama mundial e do reconhecimento da
comunidade
cinematográfica
americana
que
reconhece o cinema de “qualidade” recompensando
aqueles que proporcionam esta festa com a
encenação do Oscar.
“O cinema atual tem um papel
significativo na articulação e na
perpetuação do que poderia ser
chamado de mitologias globais:
discursos ideológicos sobre o mundo e
a sua relação com a humanidade.” –
Martin Roberts
“
A
interpretação
do
mundo
globalizado a partir de um certo
número de fantasias:
- uma aldeia global para fazer crer que
a difusão instantânea de notícias
realmente informa as pessoas;
- uma noção de espaço e tempo
contraídos como se todos pudessem
viajar o mundo;
- um mercado global e um culto ao
consumo capazes de homogeneizar o
planeta, sendo que as diferenças
locais são aprofundadas;
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- uma morte do Estado, quando ele é
fortalecido para atender grandes
interesses econômicos e financeiros
em detrimento dos cuidados com as
populações.
Estamos diante de uma ideologização
maciça para a realização do mundo
atual.” – Milton Santos

O cinema como resistência.
A resistência ao modelo de globalização
vigente mediado e controlado pelo capitalismo se faz
visível nas artes , na literatura, no cinema, na música
e entre eruditos e a população mundial como um todo
que busca alternativas através da comunicabilidade
crítica por uma via fecunda para a discussão de
aspectos comunicativos, possibilitando uma reflexão
dialética entre as várias mídias capazes de
apresentar formas de comunicação diversificadas e
contrarias ao ideal globalizante de uma mesma
cultura interligada, sejam elas publicitárias,
jornalísticas ou artístico-culturais, afirmando assim a
diversidade e pluriculturalismo existente no mundo.
A banda alemã Rammstein, que tornou–se
amplamente divulgada pela participação na trilha
sonora do filme Nymphomaniac de Lars von Trier,
apresenta uma forte crítica a globalização como
realidade estabelecida pelo modo de vida americano
“sonhado por todos”. Eles questionam de forma ácida
e bem humorada, por exemplo, ao mostrar tribos
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africanas comendo pizza e assistindo televisão ou
monges budistas comendo fast food no templo e
cantando “Estamos todos vivendo nos Estados
Unidos.” Talvez seja exatamente este sentimento de
pertencimento e proximidade da cultura dos Estados
Unidos que justifique a aceitação do modelo proposto
de globalização como via única de realização
cinematográfica segundo os cânones Hollywoodianos
por alguns e também seja responsável pela
mobilização por resistência das culturas locais e
buscas por outras alternativas possíveis.
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Rammstein - Imagens do vídeo clip da Música “Amerika”. <
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM >

Há diversos cineastas que questionaram o
modelo de globalização imposto ao cinema e
buscaram alternativas ou questionaram os cânones
ou a ideologia vigente, entretanto não é conveniente
elencá-los neste texto que pretende apenas
questionar o que é a globalização e fomentar a
reflexão sobre o papel e a responsabilidade do
cinema como meio de comunicação capaz de
expressar as diferenças, afinal não existe apenas
Hollywood.
Cineastas como os americanos e canadenses
Abel Ferrara, Alan Parker, Charles Chaplin, Charles
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Vidor, Daniel Mann, Darren Aronofsky, David
Cronenberg, David Lynch, Francis Ford Coppola, Gus
Van Sant, Quentin Tarantino, Ridley Scott, Stanley
Kubrick,
Steven
Soderbergh,
entre
outros,
representam o cinema dos Estados Unidos como a
expressão cultural de um povo e uma das mais bem
sucedidas indústrias de entretenimento do mundo,
mas mostram também que é possível ir além do
cinema apenas como lucro, pois não existe apenas o
cinema americano que é feito em Hollywood há
também o "Lado B" e o cinema indie.
No
cinema
independente os filmes são
produzidos com pouca ou nenhuma interferência dos
grandes estúdios cinematográficos. Empresas de
entretenimento independentes, e não raras vezes
subsidiárias de grandes estúdios de cinema,
produzem e distribuem estes filmes independentes
cujas características de conteúdo estilo, e a visão
artística autoral dos diretores sempre se faz presente.
Entre os filmes independentes americanos que mais
se destacam destacam-se: A Noite dos Mortos-Vivos
(1968) de George Romero, Sem Destino (1969) de
Dennis Hopper, Caminhos Perigosos (1973) de
Martin Scorsese, O Massacre da Serra Elétrica (1974)
de Tobe Hooper, de Veludo Azul (1986) de David
Lynch, Sexo, Mentiras e Videotape (1989) de Steven
Soderbergh, Cães de Aluguel (1992) de Quentin
Tarantino, A Bruxa de Blair (1999) de Eduardo
Sánchez, Daniel Myrick, Encontros e Desencontros
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(2003) de Sofia Coppola e Pequena Miss Sunshine
(2006) de Valerie Faris, Jonathan Dayton.
É possível citar entre os cineastas no mundo
que buscam alternativas sempre e vão em contraste
com a ideia do cinema como mera ferramenta dos
ideais capitalistas ( mesmo muitos deles já tendo
trabalhado em estúdios de Hollywood, mas apesar
disto buscaram acima de tudo a arte como fim nos
seus filmes) os asiáticos Akira Kurosawa, Takashi
Miike, Takeshi Kitano que surgiram, como
abordagens novas disseminando o cinema asiático;
os brasileiros Bruno Barreto, Cao Guimarães, Carlos
Diegues, Carlos Manga, Fernando Meirelles, Glauber
Rocha, Hector Babenco, Jorge Furtado, José Mojica
Marins, Júlio Bressane, Luis Sergio Person, Luiz
Carlos Lacerda, Murilo Salles e Nelson Pereira dos
Santos, os europeus do dogma 95, a Nouvelle vague
francesa, o neo- realismo italiano, o cinema ibérico,
latino–americano, africano, do Oriente médio e da
Oceania
contemporâneos
que
apresentam
características inerentes a cultura nacional deles,
mostram realidades e culturas diferentes em um
mundo que não está globalizado como uma aldeia
global que fala a mesma língua e compartilha a
mesma cultura, e sim como um mundo pluricultural
que dialoga através das diferenças e possibilita a
construção do conhecimento através da vivencia e
contato enriquecedor com as diferentes culturas,
sempre buscando compreende-las através do ponto
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de vista da outra cultura e não a postura colonialista
de superioridade cultural que apenas observa, ignora
e destrói aquilo que não é reconhecido como parte da
cultura ocidental europeia ou americana.
A resistência contra Hollywood é perceptível
no poder cinematográfico dos países que possuem
indústria própria de cinema e que se relacionam com
o mundo através de suas produções, é visível o
progresso e aperfeiçoamento estético das antigas
colônias que fazem cinema proporcionador de
reflexões sobre os modos de pensar, de agir, de ver,
de sonhar e de construir diferentes visões de mundo.
O
filme
Baraka
possibilita
diversas
abordagens, é um documentário experimental
dirigido por Ron Fricke filmado em 24 países que
mostra o mundo de acordo pontos de vista
diferentes, segundo o ponto de vista ocidental
colonizador implantador das linhas abissais
apresentando o mundo não civilizado ou como
oportunidade do espectador conhece-lo sob um olhar
um tanto quanto restrito, ou é possível analisar a
realidade sobre um outro viés que questiona e
apresenta as consequências desse processo de
globalização que exclui, mata, acentua as
diferenças, corrompe e privilegia aqueles que
possuem maior acesso as informações e a
tecnologia em detrimento daquelas sociedades que
buscam manter suas tradições e pluralidade de
culturas, representando a resistência ao modelo
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capitalista que administra o ideal da globalização.
Este texto pretende abordar o filme “Baraka” como
uma forte expressão da valorização das diferenças
entre as culturas.
O filme Baraka e as possibilidades.
Baraka é apresentado como um filme global,
entretanto ele não apresenta as imagens de um
mundo que está conectado e nivelado através da
tecnologia como se não houvessem mais
peculiaridades culturais, o filme apresenta as
diferentes sociedades e culturas que resistem através
do tempo ao colonialismo e a imposição da cultura
ocidental. O filme mostra cenas que fomentam a
reflexão sobre os rumos e as consequências da
globalização, assim como a exploração da natureza,
o desrespeito pela cultura do outro e a destruição em
nome do lucro. Apesar do filme ser abordado pela
mídia algumas vezes como um documentário típico
do National Geographic ou Discovery Channel, ele
desperta a reflexão sobre o papel do espectador
nessa aldeia global mesmo sem diálogo ou narrativa
convencional (sendo que a trilha sonora considerada
world music alicerça a experiência de imersão nas
imagens), dando a liberdade ao espectador para
pensar por si.
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Ron Fricke. Baraka. 1992.
<https://br.pinterest.com/pin/203999058093616768/>
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Ron Fricke. Baraka. 1992.
<https://br.pinterest.com/pin/203999058093616778/>

Ron
Fricke.
Baraka.
1992.
<http://www.spiritofbaraka.com/baraka>
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A sequência que começa nos 31:02 minutos
do filme mostra a cena de uma árvore sendo cortada
através do movimento panorâmico da câmera em
deslocamento para direita em grande plano quando
pausa sobre a imagem da serra elétrica, em seguida
a cena muda de ângulo mostrando a finalização do
corte da arvore feito pela serra elétrica através de
uma variação de distância focal objetiva e
distanciamento da atenção, a cena seguinte mostra
algumas formigas caminhando sobre uma planta
corroída com uma arvore de fundo de aspecto frágil
e decadente, sendo utilizada a mesma ferramenta da
cena anterior, em seguida, na cena da arvore caindo
na floresta é utilizada a câmera baixa vertical que
acompanha a queda. A cena seguinte do indígena
encarando o espectador com semblante desafiador
e contemplativo é mostrado inicialmente no plano
aproximado do peito centralizando o foco no indígena
dando início ao movimento em zoom. As cores
marrom,
vermelho
e
azul
presentes
na
ornamentação do indígena permitem interpreta-las
como sendo o marrom a representação da terra
sendo deturpada, o vermelho a representação do
sangue e a ira provocada pela destruição da
natureza e a cor azul que envolve a cabeça e o peito
do indígena como sendo a sabedoria; o verde da
natureza aparece no fundo distante da cena como
algo que se torna difícil de tocar.
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O filme proporciona a experiência de
contemplar a diversidade, a beleza, a pluralidade de
cores, seres, comunidades e crenças, mas também
alerta o observador dos perigos e consequências
presentes nas ações políticas da globalização. Há
necessidade de reflexão (e percebe-se a intenção do
diretor Ron Fricke ao percorrer 24 países no
desenvolvimento do filme) de causar a mobilização
mundial pela busca de novas alternativas e a
negação diante da realidade estabelecida como
imutável consequência natural da história.
A cena do indígena observando a destruição
da natureza como um espetáculo torpe e a sensação
de impotência diante do caos no mundo mostra a
natureza sendo sacrificada em nome do progresso e
do capital, o uso da ciência e da tecnologia (produtos
da globalização) em prol da imposição de um modelo
de sociedade sobre a outra, o desrespeito e a
destruição da cultura de outrem e a persistência das
comunidades que buscam resistir a destruição
causada pela globalização: A existência como
resistência.
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Ron Fricke. Baraka. 1992.
<http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-baraka-1992>

O filme Baraka pode ser interpretado como
possível elucidação das consequências da pósmodernidade, a globalização como forma de
conectar o mundo e proporcionar o contato com
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outras culturas e a globalização como causadora da
destruição e extermínio. Sendo assim o filme Baraka
cumpre o papel de documento causador de impacto
visual fomentador de reflexões e mobilizações.
Apesar
do
filme
ser
produto
da
industrialização e globalização, ele permite uma
abordagem aberta às reflexões, sendo que a
ausência de uma sequência narrativa proporciona a
livre
interpretação
das
consequências
da
globalização. As imagens despertam o desespero
diante da destruição causada pela negação da
humanidade nas relações de poder em prol dos
interesses comerciais em detrimento das relações
sociais. Esse processo de desumanização
perceptível nas imagens de repetição mecânica nas
fabricas ou na supressão do horizonte nas grandes
cidades, negam a natureza, geram a individualidade
nas relações guiadas pelo dinheiro administrado pela
política do progresso e lucro a todo custo.
Entretanto o filme Baraka proporciona a
reflexão através das belas imagens e a esperança de
novas possibilidades. A resistência das sociedades
que buscam manter vivas suas crenças, rituais e
religiões está presente nas imagens que exploram a
diversidade de cores nos povos e na natureza. O filme
apresenta uma noção de coletividade em sociedades
tribais ligadas intrinsecamente a natureza e nas
religiões não–ocidentais que permitem classifica-lo
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como um filme global de resistência, sendo belo e
perturbador simultaneamente.
Referências bibliográficas
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de consumo.
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TECNOLOGIA ASSISTIVA: DA TEORIA À
PRÁTICA
Andrea de Carvalho

O Caso Hand Talk
A Hand Talk é a empresa que criou um
pequeno avatar que pode ser adicionado em sites, ou
utilizado em um aplicativo para smartphones e que
transforma o texto em português para a língua
brasileira de sinais, ou Libras. Três estudantes do sul
do país se juntaram para criar o Charles Tradutor, o
primeiro aplicativo que fará a conversão de Libras (a
“língua de sinais” usada pelas pessoas com
dificuldade de comunicação verbal) para o português
brasileiro.
Para os quase 10 milhões de surdos que
existem no Brasil (dados do último censo feito pelo
IBGE), uma das maiores barreiras para o convívio
social é a da comunicação, se associarmos a essa
discussão as questões acerca da formação do
professor na perspectiva de educação inclusiva para
educação de surdos, tendo como base a proposta de
ensino do Decreto nº 5.626/05 que determina a
obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de
formação de professores e de fonoaudiólogo e
demais cursos superiores na categoria optativa,
teremos mas um recurso tecnológico bastante
satisfatório para comportar novas e antigas
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demandas geradas pelas estratégias de educação de
surdos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394/96 no artigo 59 revela que os
sistemas de ensino devem oferecer currículo,
métodos, recursos, organização específicos para
atender as necessidades dos educandos, sempre
considerando as características do aluno, seus
anseios, condições de vida e de trabalho, mediando
cursos e avaliação.
Este aplicativo não foi desenvolvido
especificamente para a educação mas se pode
observar sua evidente serventia de sucesso,
principalmente por servir como possível recurso que
atenda a necessidades específicas do aluno.
Art. 14 desta mesma leia fala sobre a formação
do professor para o ensino de Libras, além do uso a
difusão na comunidade escolar, que a educação
disponibilize equipamentos, acesso as novas
tecnologias, assim como uma educação bilíngue,
materiais alternativos e humanos para um ensino de
qualidade, o Decreto nº 5.626 (2005, art.22)
determina: as instituições federais de ensino
responsáveis pela educação básica.
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Fonte: https://apkpure.com/br/brainymouse/com.IdeiaBusinessLink.BrainyMouse

Embora o aplicativo apareça como gratuito em
propagandas e divulgações trata-se de um recurso
pago sendo gratuitamente apenas demonstrado ao
público com recursos limitados embora atraentes.
No sentido pedagógico podemos dizer que o
sucesso do aplicativo de Ana se dá pela boa e velha
vida conhecida por todos nós, a ludicidade. O lúdico
tem um papel muito importante no fazer pedagógico,
sobretudo na alfabetização. Embora a ludicidade e a
alfabetização sejam processos distintos, já
experiências o poder dessas quando reunidas, o que
independe do uso de tecnologias elaboradas como
75

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

esta, entretanto, o aplicativo sugere a adequação dos
recursos a nova era digital e isso deve ser levado em
consideração.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394/96 no artigo 59 revela que os
sistemas de ensino devem oferecer currículo,
métodos, recursos, organização específicos para
atender as necessidades dos educandos, sempre
considerando as características do aluno, seus
anseios, condições de vida e de trabalho, mediando
cursos e avaliação.
Garantir a inclusão de alunos surdos ou com
deficiência auditiva, por meio da organização de: Iescolas e classe de educação bilíngue, abertas a
alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues,
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental; II-escolas bilíngues ou escolas comuns
regulares de ensino, abertas a alunos surdos e
ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental,
ensino médio ou educação profissional, com
docentes das diferentes áreas do conhecimento,
cientes da singularidade linguística dos alunos
surdos, bem como a presença de tradutores e
intérpretes de Libras-Língua Portuguesa.
É com esse olhar para educação inclusiva,
mas precisamente para educação de surdos, que
este novo recurso em desenvolvimento resulta em
uma nova concepção sobre o papel da tecnologia no
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auxílio ao professor através de mecanismos que
auxiliem na comunicação e promoção do ensinoaprendizagem, da socialização e interação do
conhecimento no ambiente escolar dos alunos
surdos.
Ao criar Charles Tradutor os estudantes de
design da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Anderson Maia e Virgilius Santos ambos poderão
mudar a vida em sala de aula para muitos brasileiros
que, tendo acesso a esta tecnologia ampliará suas
capacidades de inclusão mútua, principalmente de
surdos e professores que não sabem libras ou não
puderam aprender.
O aplicativo utiliza a câmera do celular para
captar os movimentos e traduzi-los para a tela na
forma de texto. Além disso, o banco de dados do app
também aceitará adições propostas pelos usuários, o
que ajudará ele a lidar com os regionalismos da
linguagem. Sem dúvidas um recurso que nos servirá
para otimização das práticas pedagógicas voltadas
para o público.
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Fonte:

https://libras2016.wordpress.com/

O uso da tecnologia na educação inclusiva
O uso da tecnologia na educação inclusiva tem
se mostrado efetivo no progresso para muitos. Isso se
deve ao fato de que geralmente ao experimentarem
um melhor desempenho os alunos utilizam suas
habilidades para trabalharem suas dificuldades, além
de adquirirem maior autoconfiança e o senso de
independência.
A tecnologia assistiva foi criada com o intuito
de auxiliar indivíduos com os mais variados tipos de
deficiência, desde problemas cognitivos até
deficiências motoras. Entre os exemplos que já
citamos, há ainda outros sistemas tecnológicos que
nos auxiliam a compreender a importância que a
tecnologia ganha neste momento no cenário da
educação inclusiva, veja a tabela:
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1. DEFICIÊNCIA VISUAL
• Braille Fácil: O Braille Fácil é uma ferramenta que
transforma textos convencionais em Braille,
podendo então ser impresso em Braille.
• Dosvox: O Dosvox é um sistema de computação
que permite aos deficientes visuais utilizar um
microcomputador comum para trabalhar e estudar
de forma independente.
• Jaws – Job Acess With Speech: O Jaws é um
software leitor de tela, desenvolvido pela empresa
Freedom Scientific. Ele pode editar materiais e ler
páginas na internet.
• NVDA: O NVDA também é um leitor de tela. Como
possui código aberto, pode ser estendido por quem
quiser e tiver habilidade em ampliar suas funções.
• Orca: O Orca é um sistema assistivo livre, que
utiliza diversas combinações de Braille, ampliação
e fala. Por meio dele, pode-se navegar na web,
receber e enviar e-mails, editar planilhas e até
mesmo ouvir rádio por meio desta ferramenta.
• Talks: O Talks é um leitor de tela especificamente
para celular.
• Virtual Vision: O Virtual Vision é um leitor
avançado de tela. Este software busca em outros
programas o que pode ser lido, podendo ser
utilizado em quase todos os outros aplicativos. Não
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há a necessidade de qualquer tipo de alteração no
computador para utilizá-lo.
• Window eyes: Por meio desta ferramenta, o
deficiente auditivo pode controlar o que escuta e até
como ele escuta.
•Zooms
Este aplicativo foi desenvolvido para pessoas com
dificuldades motoras ou disfunções na fala. Por
meio dele, é possível digitar uma palavra ou
sentença e ouvir o que foi digitado.
2. DEFICIÊNCIA AUDITIVA
•Plaphoons: O Plaphoons permite que se utilize
figuras que representam ações, sentimentos, etc.
Por meio destas gravuras, o usuário é capaz de
formular sentenças.
•Player Rybená: Esta ferramenta converte com
eficiência quaisquer documentos ou artigos em
língua portuguesa para Libras.
3. DEFICIÊNCIA MOTORA
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•MyTobii Dynavox: O MyTobii Dynavox é um
aplicativo cujo acesso pode ser feito apenas com o
movimento dos olhos. É ideal para pessoas com
deficiências motoras severas.
• Motrix: O Motrix foi desenvolvido exclusivamente
para atender a pessoas com deficiência motora
severa, como distrofia muscular ou tetraplegia, por
exemplo. Esta ferramenta possui um mecanismo
inteligente, que executa a parte motora mais
complexa de tarefas, possibilitando ao usuário
jogar, escrever, ler e comunicar-se. Atualmente,
graças à tecnologia, muitas pessoas portadoras de
necessidades
especiais
podem
ganhar
independência em muitas áreas.
Fonte: https://www.escolaweb.com.br/blog/praticastecnologicas-educacao-inclusiva/

A questão se coloca é: Quais destes recursos
da educação inclusiva, nós como educadores,
utilizamos com nossos alunos? O que nos distancia
cada vez mais de uma discussão satisfatória a
respeito do uso da tecnologia em sala de aula é sem
dúvida a não utilização, o não acesso e a não
qualificação para utilização destes recursos.
Considerações Importantes
Podemos afirmar que de fato as novas
tecnologias de comunicação e informação diminuem
as dificuldades de aprendizagem do aluno na escola
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e, devem ser cada vez mais utilizada para o aumento
das potencialidades humanas. Este tipo de tecnologia
tem se apresentado como uma forma alternativa de
melhorar as condições da educação no Brasil, pois se
torna muitas vezes acessível do ponto de vista
econômico e cultural.
Em um país em que a educação constitui um
privilégio, é cada vez mais necessário pensarmos em
alternativas baratas de educação, por isso, hoje
podemos contar não apenas com o aparato
tecnológico pago, mas também o gratuito.
Embora reconheçamos que a tecnologia pode
ser utilizada na educação, devemos ressaltar a
importância de se educar para uso da tecnologia. É
uma via de mão dupla, pois cresce hoje a educação
na modalidade EAD, o que implica na formação de
pessoas disciplinadas e com potencial em aprender e
apreender conteúdos em que o intermediário é
apenas a leitura ou vídeos no computador, no celular
ou no tablete.
Também é preciso pensar na formação do
professor para as demandas da inclusão tecnológica,
uma vez que, percebemos que a qualidade do
profissional e do ser humano na frente da sala de aula
é o que tem feito a verdadeira diferença em épocas
de crises educacionais.
Ao pensarmos na formação do professor
também enxergamos a necessidade de que este
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saiba sobre as patologias e transtornos que culminam
nas dificuldades de aprendizagem, é preciso
conhecimento e sensibilidade para direcionar as
tecnologias para os indivíduos certos, ou
desperdiçaremos recursos.
O professor precisa estar apto para manusear
as tecnologias, identificar as dificuldades do aluno e
também de criar estratégias, frente às novas
dificuldades de aprendizagem que surgem.
Precisamos lembrar que tecnologia não são
aparelhos ou máquinas e sim uma ação inovadora
para um problema antigo ou persistente. Se você
ensinar matemática com palitos de sorvete, ou
melhorar a condição motora fina de seu aluno com
tampas de garrafas você já está utilizando tecnologia
a serviço da maior autonomia e facilitando o acesso à
informação do seu aluno.
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EDUCAÇÃO DOS AFRICANOS E
AFRODESCENDENTES NO BRASIL
Carlos Eli Nascimento

Introdução
Justificamos a escolha devido a atualidade do
tema a Lei Federal n. º 10.639/2003 alterou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN –
Lei n. º 9.394/96) tornou obrigatório o estudo sobre a
cultura e História da África, dos africanos e
afrodescendentes no Brasil nas instituições públicas
e privadas de ensino.
A importância de desenvolvermos um estudo
sobre este tema é de aprofundarmos o olhar para as
questões culturais, sociais, políticas, sobre a História
da África, dos africanos e dos afrodescendentes no
Brasil, uma vez que se fez necessária uma legislação
para combater um dos maiores problemas
enfrentados na atualidade que é o racismo e no
passado a escravidão.
Conforme a Wikipédia a África é:
“(...) o terceiro continente mais extenso
(depois da Ásia e da América) com
cerca de 30 milhões de quilômetros
quadrados, cobrindo 20,3 % da área
total da terra firme do planeta. É o
segundo continente mais populoso da
Terra (atrás da Ásia) com cerca de um
bilhão de pessoas (estimativa para
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2005 [1]), representando cerca de um
sétimo da população mundial, e 54
países independentes”.

Historicamente o continente africano pode ser
compreendido três grandes fases:
1. Interesse do oriente no comércio
com os grandes reinos africanos.
2. A África volta-se para o ocidente a
partir
do
século
XV.
3. A descolonização africana. Fase
em que o continente ainda se
encontra. Uma coisa é certa, não se
pode falar em cultura africana, mas em
culturas múltiplas. Após as saídas das
nações europeias e as proclamações
de
independência,
não
foram
resolvidos os antigos conflitos. O
pluralismo é muito grande, são muitas
etnias em disputa no mesmo espaço
político. Sem dúvida as dificuldades
em se constituir estados nacionais são
tremendas.
Alguns
países
imediatamente após a independência
envolveram-se em guerras civis. Já
outros deixaram as pendências
conflituosas
para
resolver
posteriormente. Tudo isso fez da
África
um
barril
de
pólvora.
(Https://faceaovento.com/2009/11/18/
breve-sobre-historia-da-africa/)

Vindos ao Brasil através dos colonizadores
principalmente os portugueses os negros trazidos
eram escravos:
92
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O tráfico
negreiro
no Brasil perdurou do século XVI ao
XIX. Nosso país recebeu a maior parte
de africanos escravizados no período
(quase 40% do total) e foi a nação da
América a mais tardar a abolição do
cativeiro (1888).
Era
uma
atividade lucrativa e praticada pelos
portugueses antes do descobrimento
do Brasil.
As embarcações utilizadas para o
transporte desses escravos da África
para o Brasil eram as mesmas
anteriormente
usadas
para
o
transporte de mercadorias da Índia.
Assim, podemos levantar dúvidas
sobre o estado de conservação e a
segurança
dos navios
negreiros.
(Http://www.historiabrasileira.com/esc
ravidao-no-brasil/trafico-de-escravospara-o-brasil/)

O Brasil, por mais de três séculos, utilizou-se a
mão de obra escrava para a produção do açúcar,
extração dos metais preciosos, produção cafeeira,
entre outras.
A instalação dessa prática no Brasil foi pelo
processo de exportação da população africana,
trazidos com as piores condições imagináveis, em
porões imundos dos navios, com pouca comida e
bebida, muitos morriam no caminho por contraírem
doenças e/ou por maus-tratos. Chegando ao Brasil,
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eram levados a galpões e vendidos aos grandes
senhores.
No início desse “comércio” eram
utilizadas para o tráfico negreiro
desde as charruas até as caravelas,
com arqueações que variavam entre
100 e 1000 toneladas. Mas com o
passar do tempo os navios negreiros
começaram a ser escolhidos com mais
especificidade, indo de naus com
apenas uma cobertura (os escravos
eram transportados sem distinção nos
porões) a naus com três coberturas
(separando-se homens, mulheres,
crianças e mulheres grávidas). Àquela
época, esses navios eram apelidados
de “tumbeiros”, pois devido às
condições precárias muitos escravos
morriam. Os negros que não
sobreviviam à viagem tinham seus
corpos
jogados
ao
mar.
(Http://www.historiabrasileira.com/esc
ravidao-no-brasil/trafico-de-escravospara-o-brasil/)

Desde a colonização eram concebidos como
inferiores e desempenhavam trabalhos como os
serviços domésticos, exploração do ouro, produção
do açúcar, carregadores, carpinteiros, barbeiros,
alfaiates, vendedores ambulantes, concebidos pelos
colonizadores como inferiores.
Por afrodescendentes pode-se denominar a
partir dos trezentos anos, a formação da cultura afro94
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brasileira, que é formada de comunidades negras, de
africanos e seus descendentes, escravos, libertos ou
livres, com alguns costumes da dominação que foram
absorvendo, mas também com cultura trazida da
África.
Isso vai desde alimentação a religião, “todo
africano escravizado era obrigado pelos senhores a
aprender a religião e somente aceitos se estimulados
pela Igreja Católica e pela administração colonial”
(http://www.historiabrasileira.com/escravidao-nobrasil/trafico-de-escravos-para-o-brasil/).
Para responder utilizamos a revisão
bibliográfica limitamos a língua portuguesa e em
revistas científicas, teses e dissertações. Como
critério de busca na web adotamos as palavras chave
a pesquisa se deu em bancos de dados como:
SciELO, scholar.google.com.br como busca as
palavras-chave: negro, afro descentes, África,
legislação afrodescendente, movimento negro, negro
educação, Lei Foram utilizadas publicações nas quais
concluiu-se que a amplitude do tema deveria ser
restringida as questões educacionais e legislativas.
Desenvolvimento
Iniciamos com a Constituição da República
Federativa do Brasil, “(...) assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça, como valores supremos de uma
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sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social (...)”. (BRASIL, 1988).
A Lei n. º 10.639/2003 alterou a Lei de
Diretrizes e Bases Educação Nacional (LDBEN –
9.394 / 1996), que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial da
rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003):
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 26-A:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que
se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil,
a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo
negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à
História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas
áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras.

96

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Esta Lei também, institui o dia 20 de novembro
como “Dia Nacional da Consciência Negra”; prevê
expressamente no caput do artigo 26-A que “Nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira”. No "Art. 79B estabelece que o calendário escolar incluirá o dia
20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência
Negra”, (BRASIL, 2003).
Salientamos que a mudança legislativa se dá
por diversos movimentos e momentos de luta dos
negros no Brasil, o preconceito, o racismo, a cultura
africana foi fortemente ampliada nos últimos anos
devido diversas discussões no âmbito acadêmico e
midiático.
Ressaltamos a Resolução CNE/CP 1/2004,
que traz as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-raciais e para o
ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Importa mencionar que conforme a lei referida
estas diretrizes devem ser adotadas em todos os
níveis de ensino público e privado, tornando
obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro
brasileira e africana.
Com isso a Lei n. º 10.639/2003 e as Diretrizes
Nacionais ambiciona reduzir os impactos históricos
do regime escravista, bem como o combate ao
racismo e discriminações.
97
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O parecer procura oferecer uma
resposta, entre outras, na área da
educação, à demanda da população
afrodescendente, no sentido de
políticas de ações afirmativas, isto é,
de políticas de reparações, e de
reconhecimento e valorização de sua
história, cultura, identidade. Trata, ele,
de política curricular, fundada em
dimensões
históricas,
sociais,
antropológicas oriundas da realidade
brasileira, e busca combater o racismo
e as discriminações que atingem
particularmente os negros. Nesta
perspectiva, propõe A divulgação e
produção de conhecimentos, a
formação de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos
orgulhosos de seu pertencimento
étnico-racial – descendentes de
africanos,
povos
indígenas,
descendentes de europeus, de
asiáticos – para interagirem na
construção
de
uma
nação
democrática,
em
que
todos,
igualmente, tenham seus direitos
garantidos e sua identidade valorizada
(BRASIL, 2004).

Define-se a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana:
[...]
orientações,
princípios
e
fundamentos para o planejamento,

98

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

execução e avaliação da Educação, e
têm por meta promover a educação de
cidadãos atuantes e conscientes no
seio da sociedade multicultural e
pluriétnica do Brasil, buscando
relações étnico-sociais positivas, rumo
á construção nação democrática
(BRASIL, 2004, p.31).

Salientamos que com a aprovação da Lei
10.639/03, o Governo Federal criou a Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, “para assumir ―o compromisso histórico de
romper com os entraves que impedem o
desenvolvimento pleno da população negra
brasileira” (BRASIL, 2004, p.8).
A Lei n.º 10.639/2003 alterou a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB – 9.394 / 1996), que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-Brasileira” e dá outras providências,
como incluir o dia 20 de novembro como “Dia
Nacional
da
Consciência
Negra”;
prevê
expressamente no caput do artigo 26-A que “Nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira”.
O parágrafo primeiro afirma que: “O conteúdo
programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos,
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a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política, pertinentes à História do
Brasil”.
No segundo parágrafo consta que: “Os
conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História Brasileiras”.
Na sequência, a Lei n. º 10.639/2003, por meio
da Resolução CNE/CP 1/2004, publicada no Diário
Oficial em 22/06 do mesmo ano, foram instituídas as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-raciais e para o ensino da
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
As Diretrizes devem ser desenvolvidas por
instituições em todos os níveis de ensino, tanto
públicas como privadas, tornando obrigatório o ensino
sobre a história e cultura afro-brasileira e africana em
todo o território nacional.
Visando ao cumprimento pleno do Art. 205 da
Constituição Federal de 1988, que ressalta o dever de
o Estado garantir indistintamente, por meio da
educação,
iguais
direitos
para
o
pleno
desenvolvimento de todos e de cada um, como
pessoa, cidadão ou profissional, a Lei n. º
10.639/2003 e as Diretrizes Nacionais sobre o tema,
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pretendem proporcionar meios para a superação dos
resultados históricos nefastos oriundos do regime
escravista.
Visa ações para o combate ao racismo e a toda
sorte de discriminações. É importante frisar que a Lei
n.º 10.639/2003 e todos os instrumentos legais que a
ela se referem, reforçam e proporcionam meios para
o seu cumprimento, não tem somente o intuito de
combater a discriminação, mas, devem ser
considerados também como medidas formais
afirmativas, no “sentido de que reconhecem a escola
como lugar da formação de cidadãos e, afirmam a
relevância de a escola promover a necessária
valorização das matrizes culturais que fizeram do
Brasil o país rico, múltiplo e plural que somos”. (Plano
Nacional
de
Implementação
das
diretrizes
curriculares nacionais para educação das relações
étnico-raciais e para o ensino da história e cultura
afro-brasileira e africana. MEC – 2009). Cabe também
destacar a Lei n. º 11.645/2008 que, nesse contexto
de viabilizações para a aplicabilidade da legislação,
tornou obrigatório o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana em todas as escolas, públicas e
particulares, do Ensino Fundamental e Médio.
A educação constitui-se como um dos
principais espaços que permitem ao conhecimento,
reflexão e tomada de decisões sobre qualquer
aspecto da sociedade, isso quando pensada numa
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perspectiva de emancipação, de libertação das
pessoas.
É notória, nos discursos e literaturas, a
afirmação de que é função da escola estimular a
formação de valores, hábitos e comportamentos que
respeitem as diferenças e as características próprias
de grupos e minorias. Sendo assim, a educação se
torna um essencial instrumento de formação de
qualquer indivíduo viver e interagir na sociedade,
abrindo caminhos para ampliação da cidadania.
Em 2003, o então presidente da República,
Luiz Inácio da Silva, passou a redefinir o papel do
Estado como propulsor das transformações sociais,
reconhecendo as disparidades entre os brancos e os
negros, apontando para a necessidade de intervir de
forma positiva para combater as desigualdades
raciais (BRASIL, 2013).
Em março de 2003 foi sancionada a Lei n.
10.639, que altera a LDB e estabelece as Diretrizes
Curriculares, instituindo o ensino de História da África
e dos Africanos no currículo escolar fundamental e
médio. Na busca de formas de informar a sociedade
sobre o racismo sofrido pela população negra, a
primeira gestão do presidente Luiz Inácio da Silva
criou, em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção
da
Igualdade
Racial
(SEPPIR),
representante da reivindicação do movimento negro
em âmbito nacional e internacional, com a
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responsabilidade de criar políticas e diretrizes para a
igualdade racial e proteção dos direitos dos grupos
raciais e étnicos discriminados.
Em fevereiro 2004, o Ministério da Educação
(MEC) criou a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade e inclusão (SECADI),
com o objetivo e desenvolver e aplicar políticas de
inclusão educacional, implementando, no sistema de
ensino, conteúdos e informações sobre as
desigualdades brasileiras, as diversidades étnicoraciais, culturais, de gênero, social ambiental e
regional do território nacional. Abordam, também,
políticas de alfabetização e educação de jovens e
adultos, de juventude, educação ambiental, educação
em direitos humanos, educação especial, educação
do campo, educação escolar indígena, educação
escolar quilombola e educação para as relações
étnico-raciais.
O Parecer CNE/CP n. 01/2004, aprovado em
10 de março de 2004 e homologado em 19 de maio
de 2004, define políticas afirmativas na área da
educação, direitos ao negro, negras e cidadãos em
geral ao acesso às etapas e modalidades de ensino
da Educação Básica. Para isso, faz-se necessário
qualificar profissionais da educação para atuarem
nessa área.
Com isso, haverá na escola uma mudança de
pensamentos e comportamentos no convívio entre
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uma sociedade com diferentes grupos étnico-raciais.
Para garantir o que prevê a lei, foi criado o “Plano
nacional de implementação das diretrizes curriculares
nacionais para educação das relações étnico-raciais
e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana”.
De acordo com o parecer dessa resolução, o
plano foi criado no intuito de proporcionar à população
afrodescendente as políticas afirmativas, para
reparação, reconhecimento e valorização de sua
história, cultura e identidade. Nessa perspectiva,
propõe-se
a
divulgação
e
produção
de
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu
pertencimento étnico-racial. Assim, todos os
descendentes, sejam de africanos, sejam de
indígenas ou europeus, terão oportunidades de
participar na construção de uma sociedade
democrática, onde todos os indivíduos tenham seus
direitos garantidos e suas identidades valorizadas, ao
menos, instituído como base legal (BRASIL, 2013).
O MEC também criou ações para a inclusão e
permanência do aluno de baixa renda no Ensino
Superior, o PROUNI, que atende o aluno da escola
pública ou particular com uma renda per capita de até
três salários mínimos em uma condição de bolsista
integral. Outra ação foi a ampliação das
universidades federais, ampliando as vagas na
educação superior gratuita, tendo um grande avanço
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com a sanção da lei que prevê 50% das cotas das
universidades federais e institutos federais para
estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em
escolas públicas. Na prática de implementação da lei
n. 10.639/03, o MEC promoveu políticas de formação
de professores na temática da diversidade étnicoracial em todo o País, na confecção de material
didático, criação de Fóruns Estaduais e Municipais de
Educação Diversidade Étnico-racial e também
realizando outras ações para difundir o tema da
diversidade racial, como oficinas cartográficas sobre
Geografia Afro-brasileira e Africana e o programa
Cultura Afro-brasileira, desenvolvido entre 2005 e
2006, tendo como objetivo prestar assistência
financeira para a formação de professores e material
didático na temática étnico-racial na Educação Básica
(BRASIL, 2013).
O “Plano nacional de implementação das
diretrizes curriculares nacionais para educação das
relações étnico-raciais e para o ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana”, através da Lei n.
10.639/03, atribui responsabilidades entre os
diferentes atores da educação, o governo federal,
municipal e estadual, conselhos de educação,
instituições de ensino, grupos colegiados e núcleos
de estudo.
As ações do governo federal para a
implantação do “Plano nacional de implementação
das diretrizes curriculares nacionais para educação
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das relações étnico-raciais e para o ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e Africana” constituem
pontos centrais, tendo como maior importância a
inclusão das diretrizes em conteúdos propostos na
Lei n. 10.639/03 nos programas de formação de
funcionários e gestores e outros e promover, de forma
colaborativa, com estados, municípios, instituições de
ensino superior e entidades sem fins lucrativos, assim
como a formação de professores e produção de
material didático para atendimento da Lei. Os estados
e o Distrito Federal têm como objetivos principais
apoiar as escolas para a implantação da Lei
10.639/03, orientar as equipes gestoras e técnicas
das Secretarias de Educação, a produção e
distribuição regional de materiais didáticos e
paradidáticos que valorizem as especificidades locais
e regionais da população e do ambiente, bem como
realizar consultas nas escolas sobre a implementação
e construir relatórios e avaliações do levantamento
relativos a referida temática.
Essa temática deve perpassar tanto a
Educação Básica quanto a Educação Superior. Na
Educação Básica são evidenciados os problemas
sociais e familiares, em que, na grande maioria, as
manifestações de racismo, preconceitos religiosos,
de gênero, entre outros, estão presente no ambiente
escolar.
Assim, as Leis n. 10639/03 e n. 11.645/08
determinam que é obrigatório o ensino de História e
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Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. A
Educação Básica é compreendida nas três etapas:
Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Na Educação Infantil, as principais ações para
a implementação do plano são garantir o acesso e o
atendimento seguindo critérios de qualidade em
Educação Infantil, possibilitando maior inclusão das
crianças afrodescendentes, assegurar a formação
inicial e continuada aos professores e profissionais
desse nível de ensino para a incorporação dos
conteúdos da cultura afro-brasileira e indígena e a
implementação nos Programas Nacionais do Livro
Didático e Programa Nacional Biblioteca na Escola,
ações voltadas para as instituições de Educação
Infantil, incluindo livros que possibilitem aos sistemas
de ensino trabalhar com referenciais de diferentes
culturas, especialmente, a negra e a indígena
(BRASIL, 2013).
No Ensino Fundamental, tem como principais
ações, para a implementação do plano, assegurar
formação inicial e continuada aos professores e
profissionais dessa etapa de ensino, para
incorporação dos conteúdos da cultura afro-brasileira
e indígena e o desenvolvimento de uma educação
para as relações étnico-raciais, promover as
bibliotecas e as salas de leitura de materiais didáticos
e paradidáticos sobre a temática étnico-racial
adequados à faixa etária e à região geográfica das
crianças e incentivar e garantir a participar dos pais e
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responsáveis pela criança na construção do projeto
político-pedagógico e na discussão sobre a temática
étnico racial.
Por último, o Ensino Médio, a implementação
do “Plano nacional de implementação das diretrizes
curriculares nacionais para educação das relações
étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana” tem como principais ações
ampliar a oferta e a expansão do atendimento,
possibilitando
maior
acesso
dos
jovens
afrodescendentes ao Ensino Médio, contribuir para o
desenvolvimento das práticas pedagógicas e
interdisciplinares, que possibilitem ao educando o
entendimento de nossa estrutura social desigual, e
incluir nas ações de revisão de currículos a discussão
da questão racial e da história e cultura africana, afrobrasileira e indígena como parte integrante da matriz
curricular (BRASIL, 2013, p. 51).
Na
Educação
Superior,
encontram-se
estabelecimentos fundamentais e responsáveis pela
elaboração, execução e avaliação dos cursos da
autonomia que oferecem, assim como os projetos
pedagógicos dos cursos e planos de ensino
articulados à temática étnico-racial. As principais
ações para implementação dessa política no Ensino
Superior, além de políticas de cotas raciais e outras
ações afirmativas para o ingresso de estudantes
negros, negras, indígenas ao Ensino Superior, são
construir, publicar e distribuir material didático e
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bibliográfico sobre as questões relativas à educação
das relações étnico-raciais para todos os cursos de
graduação e organizar apoio técnico para a formação
de professores e outros profissionais de ensino que
atuam na Educação Básica, ou seja, perpassando
todos os níveis e modalidades de ensino.
A implantação do “Plano nacional de
implementação das diretrizes curriculares nacionais
para educação das relações étnico-raciais e para o
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”
constitui-se como possibilidade de abrir o debate e a
contextualização para a compreensão sobre os
motivos da construção da cultura preconceituosa.
Acredita-se que só terá sentido abordar esse tema no
processo educativo se for no âmbito da reflexão, da
instigação de despertar para a consciência e o
reconhecimento que o preconceito só existe porque
foi construído historicamente pela elite dirigente,
decorrente dos padrões estabelecidos na sociedade,
da não aceitação e da exclusão dos que não se
encaixavam na cultura estabelecida.
É preciso provocar a mudança no pensamento
e no sentimento. Portanto, a metodologia e o
compromisso dos profissionais da educação na
implementação dessa política educativa são de
fundamental importância, caso contrário, é apenas
mais um tema para preencher o tempo da vida
escolar. Para que isso ocorra, o MEC estipulou
objetivos e ações: no próprio governo federal,
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fiscalizar, financiar e produzir material; no governo
estadual, ação para capacitar seu educador e
oferecer condições de trabalho; no governo
municipal, orientar seus gestores e educadores.
Esse reconhecimento, perante a lei e sua
implementação, implica na construção da cultura da
justiça e de não abrir mão dos direitos sociais, civis,
culturais e econômicas, bem como o reconhecimento
e o respeito à diversidade aos outros grupos que
compõem a população brasileira. Isso requer
mudanças no pensamento, gestos e posturas nas
relações com as pessoas, para que os discursos não
se tornem modismos. Deve combater o racismo,
trabalhar pelo combate da desigualdade social e
racial.
E podemos considerar que houve uma
intensificação na reivindicação de direitos que se
perderam ao longo da história ou nunca foram
utilizados e ainda, podemos dizer que houve um
ganho no âmbito educacional no que se refere a
capacitação de profissionais da educação, nos novos
cursos de formação que abordam o tema, sendo eles
extensão e aperfeiçoamento.
O Plano Nacional de Implementação das
diretrizes curriculares nacionais para educação das
relações étnico-raciais e para o ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana (BRASIL,2009), é um
marco importante bem como a Lei n. º 11.645/2008
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que, torna “obrigatório o ensino da história e cultura
afro-brasileira e africana em todas as escolas,
públicas e particulares, do Ensino Fundamental e
Médio”.
A Lei 9.131, artigo 5, com fundamentação no
Parecer CNE/CP (Conselho Nacional de Educação),
regulamenta ações necessárias para a superação
das dificuldades relacionadas à formação uma vez
que milhões de pessoas, foram escravizados no
Brasil, e que com isso trouxeram sua cultura, seus
costumes, sua religião, foram importantes na
construção da identidade nacional, portanto,
fundamentais para a compreensão da história do
país, que muitas vezes foi deturpada nos livros de
história.
O cumprimento das referidas diretrizes
curriculares será considerado na
avaliação das condições de ensino e
na avaliação institucional, realizadas
em processos de credenciamento e
recredenciamento de instituições de
ensino superior e na autorização,
reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos superiores.
A educação das relações étnicoraciais tem por objetivo a divulgação e
produção de conhecimentos, bem
como de atitudes, posturas e valores
que eduquem cidadãos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar
objetivos comuns que garantam, a
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todos, respeito aos direitos legais e
valorização de identidade, na busca da
consolidação
da
democracia
brasileira. O ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana tem
por objetivo o reconhecimento e
valorização da identidade, história e
cultura dos afro-brasileiros, bem como
a garantia de reconhecimento e
igualdade de valorização das raízes
africanas da nação brasileira, ao lado
das indígenas, europeias, asiáticas.
Nas instituições de ensino superior, a
educação das relações étnico-raciais e
o estudo de história e cultura afrobrasileira e história e cultura africana
poderão ser desenvolvidos em ƒ
disciplinas curriculares; ƒ atividades
complementares; ƒ conteúdos de
disciplinas curriculares; ƒ iniciação
científica / práticas investigativas; ƒ
extensão (cursos e serviços); ƒ
atividades
extracurriculares
(por
exemplo, no dia 20 de novembro, de
cada ano, programar evento que
assinale
o
Dia
Nacional
da
Consciência Negra). Na organização
curricular dos cursos superiores
(licenciaturas) destinados à formação
de professores para a Educação
Básica, a História e Cultura AfroBrasileira
deve
ser
disciplina
obrigatória, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e
História Brasileiras. As instituições de
ensino, em todos os níveis, devem
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promover ampla divulgação do
Parecer CP/CNE 3/2004 e da
Resolução CP/CNE nº 1/2004.
(BRASIL,2004).

A Lei 9.131, artigo 5o, com fundamentação no
Parecer CNE CP (Conselho Nacional de Educação)
de 10 de março de 2004, regulamenta ações
necessárias para a superação das dificuldades
relacionadas à formação sobre o tema, apontando
procedimentos para a execução da proposta.
Os sistemas e os estabelecimentos de ensino
poderão estabelecer canais de comunicação com
grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros,
instituições formadoras de professores, núcleos de
estudos afro-brasileiros, núcleos de estudos e
pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afrobrasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e
trocar experiências para os planos institucionais,
planos pedagógicos, planos e projetos de ensino não
é fácil de ser realizado.
Leva tempo uma mudança de concepção
sobre a realidade, pois a cultura europeia, está
fortemente marcada como sendo a única válida; as
demais são consideradas exóticas.
A África tem sido apresentada de forma
estereotipada, como sinônimo de pobreza, atraso,
doença, fome, primitivismo e espaço de guerras
tribais. A riqueza cultural é ignorada na maioria dos
livros didáticos, e não é incomum o estudante
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relacionar o continente com a escravidão e
representar os africanos como incapazes de ter
religiosidade e de construir casas, cidade, roupas e
normas de convivência.
A lei aprova a obrigatoriedade do ensino de
História e da Cultura Afro brasileira nas escolas do
país, considerando o continente africano como uma
fonte enriquecedora de cultura e de contribuições
positivas para a formação do Brasil. Mas sabemos
que não basta à aprovação da lei, é necessária uma
mudança efetiva nas mentalidades, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), estabelecem a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura AfroBrasileira e Africana (Lei 10.639/03) e Indígena (Lei
11.645/08) na educação do ensino fundamental e
médio, nas escolas públicas e privadas do país, e
suas respectivas diretrizes curriculares nacionais que
orientam na promoção da educação das relações
étnico-raciais, cotas para negros e indígenas nas
universidades públicas, são exemplo que comprovam
essas mudanças.
Os Parâmetros propõem a inclusão dos temas
transversais, um deles é Pluralidade Cultural, que
reconhece tanto a diversidade cultural quanto o
racismo, e enfatiza, já na justificativa, a importância
da valorização da diversidade para a superação do
racismo, e o reconhecimento do mito da democracia
racial.
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Os temas transversais são Convívio Social e
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente,
Orientação Sexual, Saúde, Trabalho e Consumo.
Após ter sido discutido com as secretarias de
educação de estados e municípios e com
especialistas de diversas áreas do conhecimento, os
PCN foram aprovados pela Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE),
devendo os mesmos se constituírem em referência
nacional para que os sistemas de ensino estaduais e
municipais possam adequá-lo à sua realidade
educacional. Reconhecendo a necessidade de uma
educação multicultural, criou-se, no âmbito dos PCN,
como tema transversal a permear as diferentes
disciplinas curriculares, o estudo da Pluralidade
Cultural. Segundo o Documento do MEC, a temática
da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento
e à valorização das características étnicas e culturais
dos diferentes grupos sociais que convivem no
território
nacional,
às
desigualdades
socioeconômicas e à crítica às relações sociais
discriminatórias e excludentes que permeiam a
sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a
possibilidade de conhecer o Brasil como um país
complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal.
Esse mesmo documento do MEC coloca como um
dos objetivos gerais do ensino fundamental o
conhecimento e a valorização da pluralidade do
patrimônio sociocultural do país, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações, devendo
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alunos e professores posicionarem-se contra
quaisquer formas de discriminação baseada em
diferenças culturais, de classe social, de sexo, de
etnia ou outras características individuais e sociais.
Além dos PCN, dispomos das diretrizes curriculares
elaboradas pelo CNE para o ensino fundamental e
médio. Recentemente, esse órgão normativo e
consultivo do MEC instituiu, com base em excelente
parecer da conselheira Petronília Beatriz Gonçalves e
Silva, as diretrizes curriculares nacionais para a
educação das relações étnico-raciais e para o ensino
de história e cultura afro-brasileira e africana. Ainda
no âmbito das políticas públicas governamentais,
podemos citar o “Programa Nacional de Direitos
Humanos”, elaborado pelo Ministério da Justiça na
gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e
que previa, entre uma série de ações para as
populações negras no Brasil, o estímulo à
“elaboração de livros didáticos que enfatizem a
história e as lutas do povo negro na construção do
nosso
País,
eliminando
estereótipos
e
discriminações” (Brasil, 1996, p. 31)
No campo da educação, as desigualdades
raciais se manifestam de diferentes formas. Assim,
por exemplo, considerando-se o acesso e a
permanência na escola, medidos pela taxa líquida de
matrícula5, observa-se diferenças gritantes entre
escolares negros e brancos no ensino médio,
chegando a 22%, como pode-se verificar no gráfico 2.
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O que mais impressiona é a estabilidade da
desigualdade ao longo do tempo: apesar das taxas de
matrícula terem aumentado nos últimos anos, tanto
para negros como para brancos, a distância entre os
dois grupos populacionais se mantém constante.
Considerações finais
A pesquisa para este artigo mostrou a
amplitude que é a África e o quanto devemos nos
aprofundar nas questões sobre o povo africano e
afrodescendentes.
A necessidade de diversas leis e documentos,
as questões sobre preconceitos sociais e raciais,
construídos a partir do processo de ocupação e
dominação.
Ao meu ver é necessária uma nova política
educacional que faça vigorar a legislação devemos
fazer uma construção de igualdade, a história do
negro deve ser contada de forma correta no ambiente
escolar.
A escola precisa instituir uma política de
avaliação permanente em relação às formas
metodológicas/pedagógicas e epistemológicas no
processo de formação.
A formação do historiador deve dialogar sobre
a condição humana no qual possibilite um debate
sobre os preconceitos e desrespeitos, questões
étnico-raciais.
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Quando se debate sobre justiça, igualdade e
raça, a presença do aluno negro é imprescindível
para a compreensão da própria discussão. Assim,
quando mencionam as situações discriminatórias
muitas vezes, preconceitos e atitudes racistas são
trazidos à tona, permitindo que o debate seja um
aprendizado, uma vez que a discriminação racial é
crime.
A lei 10.639/03 é um passo institucional muito
importante. É preciso voltar ao ponto de origem,
reconstituir a trajetória do negro brasileiro e não
podemos ensinar somente a História da Europa, mas
também a História da África. Os livros didáticos de
História apenas descrevem a condição do negro
nesse lado do Atlântico. Ao revermos os conceitos,
um novo paradigma se estabelece. O aluno através
do ensino de História da África saberá que tem raízes
em um continente chamado África, um conjunto de
ressignificações pessoais o levará a uma
reconstrução de sua identidade e valorização da
diversidade cultural.
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PSICOMOTRICIDADE E ALFABETIZAÇÃO
Daniele Barboza Cabral

A criança de 6 anos no Ensino Fundamental
Atualmente a matrícula de crianças com idade
inferior a 6 anos tornou – se comum. A maior parte
dos argumentos a favor e contra esta inclusão discute
a questão a partir da perspectiva das aprendizagens
escolares e do desenvolvimento da criança
centralizados ainda mais na capacidade cognitiva.
A infância é um período de desenvolvimento
cultural do ser humano, cuja importância vai ficando
cada vez mais clara e precisa à medida que avançam
os conhecimentos sobre o desenvolvimento do
cérebro.
Nesse novo currículo, as práticas culturais da
infância são distribuídas de forma que envolvam
música e movimento e que essas atividades sejam
equiparadas em importância a atividades mais
especificamente voltadas à apropriação da leitura e
da escrita. Busca – se assim, uma escolarização que
vise à formação da criança enquanto ser de cultura
em desenvolvimento.
Segundo Oliveira (2005, 148) a criança que
completou 6 anos está em seu sétimo ano de vida.
Este período é fundamental no seu desenvolvimento
cultural e é marcado por mudanças biológicas
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importantes. A criança apropria – se, nesta época,
das formas humanas de comunicação, desenvolve o
vocabulário, experimenta o espaço de várias
maneiras, desenvolve o pensamento espacial.
Segundo Le Boulch (2001.p.74) a criança de 6
anos está no processo de desenvolvimento da função
simbólica. Neste período, as atividades que envolvam
símbolos e significados são muito importantes, como
desenhar, brincar de faz de conta, praticar jogos
infantis que envolvam personagens e ações
imitativas, cantar, dançar, ouvir histórias, poesias e
narrativas da cultura social. É importante que ela se
perceba como membro de um grupo e da formação
da sua identidade. No qual no domínio do
desenvolvimento cerebral, temos modificações
significativas nas estruturas do cérebro ligadas a
atenção. Aos poucos a criança nesse período vai se
tornando mais apta a seguir instruções para a
realização das tarefas mais complexas, como as
exigidas no processo de escolarização e a prever
consequências de suas decisões das ações que
realiza. Porém, estas são coisas que acontecem ao
longo de um tempo e a criança de 6 anos não está
totalmente aparelhada para realizar determinadas
atividades que são exigidas pelo Ensino Fundamental
só porque completou 6 de idade.
Ainda segundo Le Boulch (2001.p.45) a
memória infantil neste período está muito ligada à
percepção. Portanto as ações pedagógicas precisam
124

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

estar adequadas a esta condição do desenvolvimento
infantil. As atividades próprias deste período devem
ser utilizadas no planejamento pedagógico como
suporte para a memória. Por exemplo, usar o
desenho como registro do que a criança observa, do
que vivencia. Recorrer ao movimento é igualmente
importante.
Como este é um período importante do
desenvolvimento da imaginação, cabe à escola
oferecer situações que ampliem o acervo de imagens
e narrativas presentes na memória infantil. Histórias,
obras de arte, desenhos, músicas, dramatizações,
instrumentos musicais, brincadeiras e festas
populares, contato com a natureza, oferecem muitas
possibilidades para este enriquecimento da
imaginação.
Alfabetização: o que é?
Escrever e ler são atividades distintas,
relacionadas entre si, mas com especificidades.
Quem aprende a ler uma língua não aprende
automaticamente a escrevê-la. Assim todo processo
de alfabetização deve incluir atividades para a
apropriação da leitura e atividades para o
desenvolvimento da escrita.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais
( PCN.p.11) há duas vias possíveis de entrada para a
leitura no cérebro: a semântica, na qual a palavra
como um todo é identificada e reconhecida na
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memória pelo seu significado; e a via fonológica –
ortográfica, em que o leitor percorre a palavra fonema
por fonema, constituindo os morfemas até chegar a
palavra toda. É necessário, igualmente, construir o
significado, pois é possível ler pela via fonológica e
não construir significado algum, ou seja, pode – se ler
fluentemente, mas como as palavras não são parte do
léxico (não significam nada) ele não constituirá
significado.
Em seu processo de desenvolvimento, a
criança realiza várias aquisições que estão
relacionadas à apropriação da leitura e da escrita,
mas que na verdade, antecedem o ato de escrever no
papel propriamente dito. Muitas destas aquisições
são da alçada da Educação Infantil e, também, da
vivencia escolar aos 6 anos.
Segundo Oliveira (2001.p.82) o ensino da
leitura envolve a apropriação do sistema da escrita e
a formação de comportamento de leitura. Formar uma
pessoa leitora tem como base a comunicação
humana, implica a partilha de idéias, informações,
emoções e sentimentos. Um ambiente propício para
o aprendizado pode ser chamado de “ambiente
alfabetizador”, ou seja, transformar um espaço em
ambiente alfabetizador é resgatar o universo infantil e
trazê-lo para a sala de aula, para o seu meio, fazendo
que este ambiente seja estimulador da sua
criatividade, que propicie com maior facilidade o
entendimento social que cerca a criança com
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liberdade, movimentos, jogos lúdicos e amplo
material pedagógico. Tudo isso possibilitado pelo uso
de um sistema simbólico – a escrita. Não existe uma
“receita” pronta de um ambiente propício e rico para o
aprendizado, pois cada professor sabe da realidade
da sua turma. Entender essa dinâmica de
comunicação humana por meio da leitura é
importante, pois não se trata somente de aprender a
ler, mas de desenvolver uma forma de comunicação
humana.
Geralmente, encara-se a leitura apenas como
uma aprendizagem escolar envolvendo competências
cognitivas, deixando – se de lado a dimensão
simbólica que é, de fato, o que a constitui como
atividade humana. Segundo Oliveira (2005.p.98) a
leitura e a escrita são manifestações da capacidade
humana de simbolizar. São, portanto, frutos da função
simbólica
A interação homem – mundo é imprescindível
para que o ser humano se desenvolva e se torne
sujeito construtor. Desenvolver esta função é um eixo
central da escolarização aos 6 anos de idade.
Fazendo
parte
desse
processo
de
alfabetização temos alguns estudiosos que deram
suas contribuições, cada um com seu modo singular
de perceber a alfabetização.
A Psicomotricidade na Alfabetização
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Alguns estudiosos no processo psicomotor se
empenharam no estudo e desenvolvimento da
Psicomotricidade na Alfabetização.
Le Boulch (2005.p.09) fundamentou – se na
teoria das idades psicomotoras pelas quais passa a
criança desde que nasce, destacando assim as
habilidades esperadas em cada idade e criando um
instrumento que demarcasse a idade motora, bem
como seu perfil psicomotor.
Morin (Girard.p.21) acredita que pensar
globalmente é o que possibilita uma reflexão local ao
indivíduo. Vai contra idéias que afirmam que um único
método, teoria ou estratégia de pensamento são
capazes de fazer o indivíduo entender o mundo da
maneira como ele realmente é. Segundo Morin a
educação muitas vezes compreende o mundo de
forma isolada e parcial e, por isso, os problemas são
resolvidos fora de seu contexto, gerando uma ruptura
do diálogo entre o local e o global.
Piaget (2005) mostrou fundamentalmente a
compreensão entre um ser vivo e seu ambiente e que
o elemento para tal relação existir é o equilíbrio.
É adaptando – se às coisas que o
pensamento se organiza e é
organizando - se que ele estrutura as
coisas. (Jean Piaget-2005)

Wallon organizou vários estudos sobre a
importância da tonicidade no desenvolvimento do ser
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humano. Um deles foi o estudo sobre o Diálogo
Tônico, entre a mãe e o bebê, onde o estado de fusão
entre ambos dependerá das modulações tônicas de
seus corpos além da maturação. Segundo Wallon
(Oliveira. 2001) o movimento é o elemento primordial
que contribui para a elaboração do pensamento da
criança, já que a motricidade humana começa pela
atuação sobre o meio social para depois modificar o
meio físico.
Segundo Vygotsky
(Oliveira.2001) o ser
humano nasce social, e aos poucos em contato com
o outro, vai se individualizando.
A relação com o outro é concepção
capital na obra de Vygotsky, a lei
genética que postula que todo
processo psicológico aparece duas
vezes: primeiro em uma relação
interpessoal,
com
domínio
compartilhado da realização do
processo, depois como domínio
intrapessoal. (Coral, 2000).

A educação para este autor se processa na
relação social onde o educador potencializa otimiza o
ser humano na própria relação da aprendizagem já
que é nessa relação que ele se constrói, ou é
construído.
A educação para este autor se processa na
relação social onde o educador potencializa otimiza o
ser humano na própria relação da aprendizagem já
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que é nessa relação que ele se constrói, ou é
construído.
Segundo
Ajuriaguerra
(1981)
a
Psicomotricidade se conceitua como ciência da saúde
e da educação, pois indiferente das diversas escolas,
psicológicas condutistas , evolutistas, genéticas, etc.
Visa a representação e a expressão motora, através
da utilização psíquica e mental do indivíduo.
Já para Giselle B. Soubiran (1981) a
Psicomotricidade em seus meios e fins jamais se
esquece da união psico – afetiva – motora e atua
sobre este conjunto, pois os transtornos psicomotores
têm as mais diversas manifestações. Para a Profª.
Dra. Costallat (1981) a Psicomotricidade é a ciência
de síntese que com a pluralidade de seus enfoques,
procura elucidar os problemas, que afetam as
interrelações harmônicas, que constituem a unidade
do ser humano e sua convivência com os demais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– Lei 9394/96 (LDB) e a Educação Infantil (atual 1º
ano do Ensino Fundamental)
A década de 80, no Brasil, caracterizou – se
como
um
período
de
abertura
política,
democratização do estado e de reorganização da
sociedade. O governo federal, neste período, mostrou
certa fragilidade para articular e conduzir questões
importantes na área educacional. Os debates
envolvendo a nova Constituição, entretanto,
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permitiram maior participação das entidades civis no
delineamento das políticas públicas voltadas à
educação. Nos anos 90, como conseqüência da
aceleração do desenvolvimento tecnológico e do
processo de globalização, a educação passou a ser
discutida sobretudo com relação ao seu aspecto
econômico, devido ao seu papel na construção de um
novo modelo de desenvolvimento e reposicionamento
do país no cenário mundial. À educação cabe, nesse
momento, desenvolver novos padrões de qualificação
e de competências para o mundo do trabalho, As
estratégias para atingir esse objetivo passam,
necessariamente, pela discussão da qualidade da
educação oferecida, sobretudo na educação básica.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo
205, diz que a educação, direito de todos 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
desenvolvimento da cidadania e sua qualificação para
o trabalho. Onde cabe ao Estado a responsabilidade
pela educação formal dos cidadãos, no sentido de
promover a democratização da sociedade.
O direito à educação está relacionado ao
princípio de igualdade de todos perante a lei e, ainda
que seja um dos fundamentos para a promoção do
avanço social, não garante de forma efetiva a
igualdade social, que só poderia ser obtida através de
qualidade de ensino de qualidade para todos. Foram
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realizadas tentativas de se construir uma lei que
regulasse a educação no território nacional.
O primeiro anteprojeto da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB - partiu de
princípios propostos durante a IV Conferência
Brasileira de Educação - CBE - de 1986 e tinha como
objetivo subsidiar a Constituinte Nacional com relação
às políticas educacionais.
O projeto apresentado na Câmara dos
Deputados em 13 / 05 / 1993 foi amplamente debatido
e foi objeto de negociações difíceis, em audiências
públicas, entre deputados, entidades nacionais do
campo educacional, inclusive órgãos dos governos
federais, pesquisadores de universidades e centros
de pesquisas.
Em 1992, durante o governo Collor, o senador
Darcy Ribeiro havia apresentado um anteprojeto
paralelo elaborado com a participação do MEC, que
foi reformulado, já no governo Fernando Henrique
Cardoso, no sentido de se articular com as políticas
que estavam sendo desenvolvidas por esse
ministério. Numa manobra política, por esse
anteprojeto acabou sendo transformado na Lei 9.394,
sancionada pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso em 20 de dezembro de 1996, constituindo a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
chamada por muitos como Lei Darcy Ribeiro.

132

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

A LDB foi elaborada no dia 20 de dezembro de
1996, e ampliou a concepção de educação básica
através do aumento do número de anos e etapas de
escolarização. Assim, a Educação Básica de hoje
abrange a formação do indivíduo desde os 0 ano de
idade até o final do ensino médio, em três etapas
consecutivas:
a
Educação
Infantil,
Ensino
Fundamental (antigo 1° grau) e Ensino Médio (antigo
2° grau), somando cerca de 17 anos de escolarização
do indivíduo, que poderá ser organizada em séries
anuais, semestrais, ciclos, grupos não seriados, com
base na idade, na competência e em outros critérios.
Segundo o artigo 22, a educação básica tem por
finalidade desenvolver o educando, assegurar – lhe a
assegurar – lhe a formação comum, indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer – lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Segundo o dicionário, a palavra cidadão refere
– se ao indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos
de um Estado.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, garante ao educando que cursa a educação
básica, meios de se tornar um cidadão participativo,
consciente do seu papel na sociedade, onde num
futuro próximo poderá exercer uma profissão digna
dando continuidade aos seus estudos. Porém,
vivemos numa sociedade, onde muitas crianças nem
mesmo freqüentam a escola. E as que freqüentam o
fazem por motivos diversos como: a merenda, as
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aulas de educação física, pelo leite (propaganda da
prefeitura, onde os alunos mantendo frequência de 70
%, são premiados com dois quilos de leite em pó ao
mês), entre outros fatores. Ou seja, as crianças (e
nem mesmo as famílias) pensam no verdadeiro
motivo que as fazem frequentar as aulas, pensam
sim, com o instinto de sobrevivência, que estão com
fome, com sede, onde a escola na maioria das vezes
consegue resolver esses fatores.
Algumas famílias vêm a educação como forma
de ascensão, onde o indivíduo que estuda melhora
seu nível econômico. Outras, não dão o merecido
valor, acreditando que nada podem fazer a não ser
aceitar a realidade. A escola não tem o poder de
mudar a sociedade, mas também, não tem mero
papel de conservar a sociedade. Sua função é de
contribuir junto com as demais instâncias da vida
social, para as transformações necessárias no
sentido de tornar a sociedade brasileira mais
democrática.
Um dos níveis da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional é a Educação Infantil. Segundo
art. 29, a Educação Infantil, é a primeira etapa do
ensino básico e tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físicos, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade. A educação infantil é de
responsabilidade dos municípios, junto com o ensino
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fundamental, sendo facultativo seu atendimento pelos
Estados. A educação infantil que antes se referia
somente a pré – escola, passou a englobar também o
atendimento de crianças na faixa etária de zero a três
anos, ampliando a educação infantil para seis anos de
escolarização e evidenciando o reconhecimento da
importância deste nível de escolaridade na formação
humana, já que é a infância a primeira etapa de vida
do ser humano, onde se desenvolve em diversos
aspectos como: a socialização, a afetividade, o
raciocínio lógico – matemático, a democratização,
entre outros.
De acordo com o art. 30 da LDB, a Educação
Infantil será oferecida em creches, ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade
e pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco
anos de idade.
Se
anteriormente
existia
uma
visão
assistencialista sobre o atendimento nas creches e
pré-escolas, pretende – se agora dar uma dimensão
pedagógica efetiva para a educação infantil. Muitas
pré-escolas constavam como estabelecimentos que
desenvolviam recreação infantil e acabavam não
sendo fiscalizadas como estabelecimentos de ensino.
A ampliação dos anos deste nível de
escolaridade, aliado ao caráter pedagógico que quer
introduzir, pretende imprimir também, maior rigor na
qualidade de ensino e atendimento oferecida a esta
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faixa etária. Tal fato implica, ainda, a ampliação de
obrigações do Estado para com a infância e demanda
o estabelecimento de novas políticas públicas
coordenadas de curto, médio e longo prazo.
Cabe destacar que a avaliação, na educação
infantil, será feita mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento da criança, onde não se
tem finalidade de avalia-la em função do ensino
fundamental. (Kramer, 1992, p.18)
Conforme art.31, na educação infantil a
avaliação far-se-á mediante a acompanhamento e
registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção. Atualmente os professores têm uma nova
visão com relação à educação infantil, já que a
criança não frequenta à escola somente com
finalidade de brincar, pois sabemos que ela faz
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. parte
de um mundo cheio de informações e que a todo
momento está apta a aprender.
Daí torna – se necessário atentar para:
A necessidade da criança ter uma auto
– imagem positiva, do ponto de vista
sócio – afetivo.
Do ponto de vista cognitivo, lembrar
que a criança constrói as noções e os
conceitos à medida em que age,
observa e relaciona os objetos do
mundo físico
Do

ponto

de

vista

linguístico
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importante o desenvolvimento de
diferentes formas de representação
verbal.
Do ponto de vista da psicomotricidade,
as crianças necessitam explorar seu
corpo e o espaço físico.
Estes aspectos fazem parte do
desenvolvimento global infantil a que
estamos nos referindo (Piaget, 1971,
p. 36)
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A ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DA FAIXA
ETÁRIA DOS 6 AOS 8 ANOS, UTILIZANDO-SE
COMO RECURSO PEDAGÓGICO OS CONTOS DE
FADAS
Elisangela de Oliveira Fernandes

Os contos de fadas e o universo infantil
“Pesquisadores modernos decifraram contos
velhos de 4 mil anos, gravados pelos babilônios,
hititas, cananeus e alguns afirmam mesmo haver
encontrado vestígios de certos temas, ainda hoje
preservados em histórias que remontam a 25 mil anos
antes de Cristo”. (SILVEIRA, N. 1996).
Um pouco de história
Nos primórdios do mundo, os homens não
escreviam. Conservavam suas lembranças na
tradição oral. Onde a memória falhava, entrava a
imaginação para supri-la e a imaginação era o que
povoava de seres o mundo.
Todas as formas expressivas nasceram,
certamente, a partir do momento em que o homem
sentiu necessidade de procurar uma explicação
qualquer para os fatos que aconteciam a seu redor;
os sucessos de sua luta contra a natureza, os animais
e as inclemências do meio ambiente, uma espécie de
exorcismo para espantar os espíritos do mal e trazer
para a sua vida os atos dos espíritos do bem.
139

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

A literatura fantasista foi a forma privilegiada da
literatura infantil, desde seus primórdios (século
VII), até a entrada do Romantismo, quando o
maravilhoso dos contos populares é definitivamente
incorporado ao seu acervo( pelo trabalho dos Irmãos
Grimm, na Alemanha; de Hans Christian Andersen,
na Dinamarca; Garrett e Herculano em Portugal;
etc.).
A Literatura Infantil nasceu na Europa no
século XVII, precisamente em 1697, com a
publicação dos Contos da mamãe gansa, de
Charles Perrault. Oriundos das narrativas orais, dos
contos populares de magia dos Camponeses dos
séculos XII e XIII, os contos de fadas
institucionalizam-se como gêneros aristocrático,
porta-vozes dos padrões, morais de civilização da
França de Luís XIV. Mais de cem anos depois, os
irmãos Grimm criam um novo modelo de contos de
fada, baseados nos principais nacionalistas da
Alemanha romântica do século XIX. Cerca de 20
anos após a coletânea dos irmãos Grimm, o
dinamarquês Hans Christian Andersen, baseado na
cultura popular nórdica, publica em torno de duzentos
contos infantis sob o título geral de Eventyr (Contos).
Dentro de um estilo afetuoso e sentimental, os contos
de Andersen aproximam-se mais do espírito
romântico de sua época, o que o fez ser considerado
o grande criador da literatura Infantil romântica. E,
assim, em diferentes contextos históricos com valores
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ideológicos particulares, inscrevem-se os contos de
fadas e, também, as fábulas no cenário universal da
Literatura Infantil.
Tais contos de fadas chegam ao Brasil, no
século XIX, em traduções portuguesas de difícil
leitura para infância da época, distanciando o leitor do
convívio prazeroso com esse imaginário. Somente
em 1894, a partir da publicação dos Contos da
Carochinha de Alberto Figueiredo Pimentel, a criança
brasileira passa a ter uma leitura mais nacional desta
beleza maravilhosa. Revisitando a tradição oral e
sinalizando uma orientação brasileira no tratamento
dos contos de fada, Figueiredo Pimentel introduziu a
Literatura Infantil e Juvenil Brasileira. Mas foi Monteiro
Lobato que fortaleceu essa literatura do Brasil,
revolucionando e renovando os alicerces do literário
para as crianças. Além dos nove volumes de
traduções e adaptações contendo contos de Charles
Perrault, dos Irmãos Grimm e de Andersen, Lobato
traz para o Sítio do Pica-Pau Amarelo alguns dos
mais importantes personagens dos contos da
carochinha.
É
a literatura,
dentre as diferentes
manifestações da arte, a que atua de maneira mais
profunda e duradoura, no sentido de dar forma e de
divulgar os valores culturais que dinamizam uma
sociedade ou uma civilização.
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Nesse sentido, destaca-se o papel da
Literatura Infantil, “cumprindo sua tarefa de alegrar,
divertir ou emocionar o espírito de seus pequenos
leitores ou ouvintes, levando-os de maneira lúdica e
fácil, a perceberem e a interrogarem a si mesmos e
ao mundo que os rodeia” (consciência” =seu
conhecimento de mundo) (COELHO,1982).
Percebendo a importância dos contos de fadas
para
as
crianças,
podemos
utilizá-los
perfeitamente. A psicanálise afirma que os
significados simbólicos dos contos maravilhosos
estão ligados aos eternos dilemas que as pessoas
enfrentam ao longo de seu amadurecimento
emocional. É durante essa fase que surge a
necessidade da Criança em defender sua vontade e
sua independência em relação ao poder dos pais ou
à rivalidade com os irmãos ou amigos.
É nesse sentido que a Literatura Infantil e,
principalmente, os contos de fadas podem ser
decisivos para a formação da criança em relação a si
mesma e ao mundo à sua volta. o maniqueísmo que
divide as personagens em boas ou más, belas ou
feias, poderosas ou fracas, etc. facilitará à criança a
compreensão de certos valores básicos da conduta
humana ou convívio social. Tal dicotomia, se
transmitida através de uma linguagem simbólica, e
durante a infância, não será prejudicial à formação de
sua consciência ética. O que as crianças encontram
nos contos de fadas, Na verdade são categorias de
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valor que são perenes. O que muda é apenas o
conteúdo rotulado de bom ou mau, certo ou errado.
Lembra a Psicanálise, que a criança é levada
a se identificar com o herói bom e belo, não devido à
sua bondade ou beleza, mas por sentir nele a própria
personificação de seus problemas infantis: seu
inconsciente desejo de bondade e beleza e
principalmente, sua necessidade de segurança e
proteção. Pode assim, superar o medo, que a inibe e
enfrentar os perigos e ameaças que sente à sua volta,
podendo alcançar gradativamente o equilíbrio adulto.
Tivemos contato na infância com todo esse
universo mágico, seja através da família, seja através
da Escola. Todos nós sabemos que através dos
contos de fadas, o universo infantil toma proporções
inimagináveis. Aquele EU, supostamente em
restruturação, consegue captar e mostrar ao mundo
como se vê as pessoas que fazem parte da sua vida.
Não conseguem nomear, na maioria das vezes, o que
sentem, o que esperam e a realidade, às vezes tornase um fantasma incompreensível aos olhos de uma
criança. Muitos pais, não tem ideia do poder dos
contos de fadas e dê sua contribuição para o
crescimento e desenvolvimento psíquico de seus
filhos.
A importância do maravilhoso na literatura infantil
Considera-se como Maravilhoso, todas as
situações que ocorrem fora do nosso entendimento
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da dicotomia espaço/ tempo ou realizada em local
vago ou indeterminado na terra. Tais fenômenos não
obedecem as leis naturais que regem o planeta.
O maravilhoso sempre foi e continua sendo
um dos elementos mais importantes na literatura
destinada às crianças. Através do prazer ou das
emoções que as estórias lhes proporcionam o
simbolismo que está implícito nas tramas e
personagens vai agir em seu inconsciente atuando
pouco a pouco para ajudar a resolver os conflitos
interiores normais nessa fase da vida.
No conto maravilhoso propriamente dito,
encontraremos os princípios fundamentais do
pensamento mítico, tais como a lei de identidade, a lei
de metamorfose, o princípio de analogia. O conto de
fadas recorre a uma polivalência simbólica.
Coelho (1987), em “O conto de fadas”, estudou
nos mesmos, sua origem e inserção na história dos
povos. A autora inicia distinguindo os contos de fadas
dos contos maravilhosos. Os primeiros são diferentes
dos últimos por possuírem argumentos que se
desenvolvem “dentro da magia feérica (reis, rainhas,
príncipes, princesas, fadas, gênios, bruxas, gigantes,
anões, objetos mágicos, metamorfoses, tempo e
espaço fora da realidade conhecida...) e tem como
eixo gerador uma problemática existencial...”A
efabulação básica dos contos de fadas expressa os
obstáculos ou provas que precisam ser vencidas
144

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

como verdadeiro ritual iniciático, para que o herói
alcance sua auto realização existencial, seja pelo
encontro de seu verdadeiro eu, seja pelo encontro
da princesa que encarna o ideal a ser alcançado”.
Origem e significado dos contos de fadas
É por volta do final da Idade Média que, sob
diversas aparências (relato mitológico, conto
maravilhoso, saga, apólogo, fábula, exemplo, balada,
romance, lenda) o conto popular se torna literário.
O conto de fadas, enquanto narrativa
destinada ao público infantil surge na Europa durante
a Idade Moderna e tem por fonte a tradição oral,
provavelmente as narrativas primordiais que ficaram
registradas na memória dos povos e foram
transmitidas através dos tempos. Muitos contos
revelam afinidade com ritos iniciáticos dos povos
primitivos, em que o iniciado, para alcançar outra
etapa da vida, submete-se a inúmeras provas cuja
superação comprovam seu amadurecimento. Por
outro lado ,a origem popular dos contos fica visível
pelo fato de que os heróis das narrativas estão em
situação de inferioridade no meio em que vivem e
somente com o auxílio de elementos mágicos
conseguem superar essa condição.
A noção de família nuclear (BOTTOMORE,
1965) que surge como ascensão da burguesia no
século XVIII, passa a valorizar a infância, enquanto
etapa que merece atenção de educadores por ser
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uma fase existencial propícia à aquisição de hábito e
formação moral do futuro adulto. A Literatura Infantil,
associada à escola, colabora nessa tarefa, fato que
justifica o caráter pedagógico de que reveste.
Pensar o conto de fadas do ponto de vista da
aprendizagem é pensar que existe, de forma
subjacente, todo um mundo de relação humana entre
criança que ouve e o adulto que narra. Nessa
proximidade, intermediada pela história e seu
conteúdo, a criança tem a oportunidade de brincar
com os elementos misteriosos da vida, sob a
aprovação plena do adulto. Isentam de reprovação,
as significações dos contos, são manipulados
mentalmente nos corredores ocultos do pensamento
infantil. Aí, a criança é livre para aprovar ou
desaprovar, aceitar ou repelir, transformar à sua
vontade aquele material humano que lhe é oferecido.
Seus desejos, temores, suas esperanças se
encontram com o desenrolar de cada história e sua
imaginação se mantém vivida para recriar outras
situações, semelhantes ou diversas.
Esse movimento interno, esse brincar
interiorizado e imaginativo é essencial para que
outras aprendizagens se possam fazer. O passado, o
presente e o futuro encontram-se reunidos,
sintetizados em uma única melodia simbólica e num
único espaço afetivo. Contar e ouvir estórias são
formas de estar junto em harmonia, recriando a vida
no seu significado mais profundo. Nesse sentido, o
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conto de fadas é absolutamente real, na medida em
que fala daquilo que é especificamente humano,
primitivo - os amores, as raivas, as invejas, as
ambições- e aponta para um mundo melhor, onde o
mais importante não são os bens materiais,
concretos, mas as riquezas abstratas da beleza, da
bondade, da justiça, do perdão e do amor.
Estrutura básica dos contos de fadas
Quem ler “ Cinderela” não imagina que há
registros de que essa história já era contada na China,
durante o século IX d.C. .E, sendo assim com tantas
outras, tem-se perpetuado há milênios, atravessando
toda a força e a perenidade do folclore dos povos,
sobretudo, através da tradição oral.
Pode-se dizer que os contos de fadas, na
versão literária, atualizam ou reinterpretam, em suas
variantes questões universais, como os conflitos do
poder e a formação dos valores, misturando realidade
e fantasia, no clima do ” Era uma vez…”.
Por lidarem com conteúdos da sabedoria
popular, com conteúdos essenciais da condição
humana é que esses contos de fadas são importantes
perpetuando-se até os dias atuais. Neles
encontramos o amor, os medos, as dificuldades de
ser criança as carências (materiais e afetivas) as
autodescobertas, as perdas, a solidão e o encontro.
Os contos de fadas caracterizam-se pela
presença do elemento “fada”, que se tornaram
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conhecidas como seres fantásticos ou imaginário, de
grande beleza, que se apresentavam sob forma de
mulher. Dotadas de virtude e poderes sobrenaturais
interferem na vida dos homens, para auxiliá-los em
situações-limite quando já nenhuma solução natural
seria possível.
Podem, ainda, encanar o mal e apresentaremse como o avesso da imagem anterior, isto é, como
bruxas. Vulgarmente, se diz que fada e bruxa são
formas simbólicas da eterna dualidade da mulher, ou
da condição feminina.
O enredo básico dos contos de fadas expressa
obstáculos, ou provas, que precisam ser vencidas,
como um verdadeiro ritual iniciático, para que o herói
alcance sua auto realização existencial, seja pelo
encontro de seu verdadeiro “eu”, seja pelo encontro
da princesa, que encarna o ideal a ser alcançado.
Os contos caracterizam-se pela seguinte
estrutura:
•

•

Início- nele aparece o herói (ou heroína) e sua
dificuldade ou restrição. Problemas vinculados
à realidade, como estados de carência,
penúria, conflitos etc., que desequilibram a
tranquilidade inicial:
Ruptura- é quando o herói se desliga de sua
vida concreta, sai da proteção e mergulha no
completo desconhecido;
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•

•

•

Confronto e superação de obstáculos e
perigos- busca de soluções no plano da
fantasia com introdução de elementos
imaginários:
Restauração- início do processo de descobrir
o novo, possibilidades e potencialidades e
polaridades opostas;
Desfecho- Volta à realidade. União dos
opostos, germinação, florescimento, colheita e
transcendência.

Finalizando, cabe lembrar que, para que o
conto de fadas atue na mente infantil, enriquecendo
suas experiências internas, é necessário que o texto
não sofra mutilações da adaptação, pois os símbolos
organizam-se na história formando uma composição,
cujos elementos não podem ser dissociados, pois
prejudicam a sua significação global.
Para isso torna-se necessário discorrer sobre
a teoria psicanalítica para melhor compreensão.
O conto de fadas e alfabetização sobre o ponto de
vista da psicanálise
“A capacidade de ler é de importância
tão singular a vida de uma criança na
escola, que a sua experiência na
aprendizagem da leitura mais do que
frequentemente sela seu destino...”
(BETTELHEIM, 1984)

Os Contos de Fadas sobre a luz de Bettelheim
149

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

O educador e terapeuta Bruno Bettelheim
(1998), destaca a importância das histórias de fadas
na vida das crianças, focalizando tal assunto sob o
ponto de vista da psicanálise, o que permite
aprofundar ainda mais o significado dos contos de
fadas.
Hoje, a tarefa mais importante e também mais
difícil na criação de uma criança é ajudá-la a
encontrar o significado na vida. A criança, à medida
que se desenvolve, deve aprender passo a passo a
se entender melhor, e com isto, torna-se mais capaz
de entender os outros, podendo-se relacionar com
eles de forma satisfatória e significativa.
Segundo Bettelheim, se as crianças fossem
criadas de um modo que a vida fosse significativa
para elas não necessitariam de ajuda especial.
Quais as experiências na vida infantil mais
adequada para promover a sua capacidade de
encontrar sentido na vida? Claro que é o papel dos
Pais e dos outros que cuidam da criança como
também a herança cultural, ou seja, quando as
crianças são novas, é a literatura que canaliza melhor
este tipo de informação.
O que conta os contos de fadas
Os contos de fadas ensinam pouco sobre as
condições específicas da vida na moderna sociedade
de massa, mesmo porque esses contos foram
inventados muito antes que ele existisse. No entanto,
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através dele pode-se aprender mais sobre os
problemas interiores dos seres humanos, e sobre as
possíveis soluções do que com qualquer outro tipo de
história dentro de uma compreensão infantil.
Como a criança em cada momento de sua vida
está exposta à sociedade em que vive, certamente
aprenderá a enfrentar as condições que lhe são
próprias desde que seus recursos interiores o
permitam. A criança necessita de ideias sobre a forma
de colocar ordem na sua casa interior, e criar ordem
na vida. Necessita de uma educação moral que de
modo sutil e implícito conduza-a às vantagens do
comportamento moral, através de conceitos
significativos. Não é o fato do mal ser punido no final
da história que torna nossa imersão nos contos de
fadas uma experiência de educação moral, embora
isto também se dê nos contos de fadas, como na vida
real a punição ou o temor dela é apenas um fator
limitado de intimidação do crime. A convicção de que
o crime não compensa é um meio de intimidação
muito efetivo e esta é a razão pela qual nas histórias
de fadas a pessoa má sempre perde... Não é o fato
de a virtude vencer no final que promove a
moralidade, mas de o herói ser mais atraente para
criança que se que se identifica com ele em todas as
suas lutas. Devido a essa identificação a criança
imagina que sofre com um herói suas provas e
tribulações, e triunfa com ele quando a virtude sai
vitoriosa. A criança faz tais identificações por conta
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própria e as lutas interiores e exteriores do herói
imprimem moralidade sobre ela.
A criança encontra esse tipo de significado nos
contos de fadas.
Através dos séculos, os contos de fadas foram
recontados, tornando-se cada vez mais refinados e,
passaram a falar simultaneamente a todos os níveis
da personalidade humana, comunicando de uma
maneira especial que atinge desde a mente ingênua
da criança até a do adulto sofisticado.
Os contos de fadas transmitem mensagens à
mente consciente e pré-consciente e à inconsciente.
Sem dúvida alguma, os contos de fadas folclóricos
são mais satisfatórios do que todas as outras histórias
infantis.
O principal êxito está no fato de que esses
contos começam onde a criança realmente se
encontra no seu no seu ser psicológico e emocional.
Falam de suas pressões internas graves de
modo que ela inconscientemente compreende,
oferecendo exemplos de soluções temporárias e até
permanentes para dificuldades abordadas.
Os contos de fadas transmitem à criança
mensagens como a luta contra as dificuldades graves
da vida, que são inevitáveis. Ao se defrontar de modo
firme, ao invés de se intimidar, superará e dominará
todos os obstáculos, e, ao final, sairá vitoriosa.
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As histórias modernas escritas para as
crianças pequenas evitam estes problemas
existenciais, embora eles sejam questões cruciais. A
criança necessita que lhe sejam dadas sugestões,
mesmo em forma simbólica, sobre a forma como ela
pode lidar com estas questões e alcançar a
maturidade.
Esse tipo de texto traz em si uma característica
toda peculiar, o que veremos a seguir.
Características dos contos de fadas
É característico dos contos de fadas colocarem
um dilema existencial de forma breve e categórica.
Isto permite à criança aprender o problema em sua
forma mais essencial. Suas figuras são esboçadas
claramente,
sem
detalhes
superficiais.
Os
personagens são mais típicos do que o únicos.
Ao contrário das histórias infantis modernas,
nos contos de fadas, o mal está presente quando a
virtude, o bem e o mal recebem corpo na forma de
algumas figuras e de suas ações. É essa dualidade,
que sempre está presente na vida de todo homem,
coloca problema moral e requisita a luta para resolvêlo .
Vale lembrar que nos contos de fadas, como
na vida, a punição ou temor dela é apenas um fator
limitado de intimidação do crime. A convicção de que
o crime não compensa é um meio de intimidação
muito mais efetivo, é por essa razão que nos contos
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de fadas a pessoa má sempre perde. Não é o fato de
a virtude vencer no final que promove a moralidade,
mas de o herói ser mais atraente para as crianças e,
esta passa a se identificar com ele em suas lutas.
Muitos pais acreditam que só a realidade
consciente ou imagens agradáveis e otimistas
deveriam ser apresentadas à criança e que ela só
deveria se expor ao lado agradável das coisas. Mas
esta visão unilateral nutre a mente apenas de modo
unilateral, e a vida não é só agradável.
As figuras nos contos de fadas não são
ambivalentes, não são boas e más ao mesmo tempo,
como somos todos na realidade. Mas dado que a
polarização domina a mente da criança, também
domina os contos de fadas. Neles, uma pessoa é boa
ou má, sem meio-termo. Um irmão é tolo, o outro
esperto; um dos pais é todo bondade, o outro
malvado, etc. A criança compreende que há grandes
diferenças entre as pessoas e que uma pessoa tem
que fazer opções sobre quem quer ser. Essa é a
decisão básica sobre se construirá a personalidade
da criança.
Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a
esclarece sobre si mesma e favorece o
desenvolvimento de sua personalidade.
É importante deixar claro que o significado
mais profundo do conto de fadas será diferente para
cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em
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vários momentos de sua vida. A criança extrairá
significados diferentes do mesmo conto de fadas,
dependendo de seus interesses e necessidades do
momento. Tendo oportunidade, voltará ao mesmo
conto quando estiver pronta a ampliar os velhos
significados ou substituí-los por novos.
Que história é mais importante para uma
determinada faixa etária?
Segundo Bruno Bettelheim: “A história mais
importante para uma criança específica numa idade
específica depende inteiramente de seu estágio
psicológico de desenvolvimento e dos problemas que
mais a pressionam no momento”.
Como não podemos saber em que idade um
conto específico será mais importante para uma
criança específica, não podemos decidir qual dos
vários contos ela deveria ouvir num dado período o
porquê. Isto só criança pode determinar e revelar pela
força com que reage emocionalmente aquilo que um
conto evoca na sua mente consciente e inconsciente.
Se ao contar uma história à criança,
percebemos que ela não se liga à trama, isto significa
que os motivos ou temas apresentados falharam em
despertar uma resposta significativa neste momento
da sua vida. Então, é melhor contar-lhe outra história
que desperte o seu interesse.
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Logo a criança indicará que certa história
tornou-se importante para ela por sua resposta
imediata, ou pelo pedido para que conte outra vez.
Finalmente chegará o tempo que a criança
obteve tudo o que pôde da sua história referida, ou
que os problemas que faziam com que respondesse
a ela foram substituídos por outros que encontram
melhor expressão em outro conto. Ela pode perder
temporariamente o interesse por essa história e sentir
mais prazer numa outra. Ao contar histórias de fada é
sempre melhor seguir à orientação da criança.
Bettelheim destaca o fato de que o verdadeiro
significado e impacto de um conto de fadas podem
ser experimentados apenas com a história na sua
forma original.
Hoje em dia as crianças que não são privadas
de conhecer os contos de fadas, conhecem versões
simplificadas e amesquinhadas, que amortecem e
roubam o significado mais profundo e se transformam
em diversão vazia.
Os Contos de fadas direcionam a criança para
descoberta de sua identidade e comunicação, e
também sugerem as experiências que são
necessárias para desenvolver ainda mais o seu
caráter.
Eles deixam à fantasia da criança o modo de
aplicar a ela mesma que a história revela sobre a vida
e a natureza humana. Uma criança confia no que o
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conto de fada diz porque a visão de mundo aí
apresentada está de acordo com a sua.
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A INCLUSÃO DE SURDOS E A IMPORTÂNCIA DO
INTÉRPRETE DE LIBRAS
Gabriela Xavier dos Reis Viola

Breve histórico
Na antiguidade a visão que se tinha sobre os
surdos era totalmente negativa, entendendo-se como
aquele que não pode ser educado. Além disso, eram
vistos como dignos de compaixão e piedade,
castigados pelos deuses, ou até mesmo sendo
abandonados e até mesmo sacrificados. Era um povo
marginalizado, isolado, providos de tudo na
sociedade, considerados como “anormais”.
E somente no século XVI, que surgem os
primeiros educadores de surdos. Um deles que tem
grande importância no trajeto histórico evolutivo na
educação dos surdos, é o monge espanhol Pedro
Ponce de Leon (1520-1548), foi um educador
marcante, além de ser fundador de uma escola de
professores surdos. Utilizava como metodologias de
ensino a representação manual das letras do alfabeto
– a datilologia, a escrita e a oralização. Esta
preocupação se espalhou em diferentes lugares da
Europa, vários professores desenvolveram este
trabalho com os surdos, e alguns desses professores
usavam a datilologia em muitos lugares. No século
XVIII, foi um ápice na educação dos surdos, teve um
grande aumento no número de escolas e do ensino
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da Língua de Sinais, em que podiam aprender e
dominar diversos assuntos e exercer várias
profissões. Nessa mesma época houve um destaque,
os “Sinais Metódicos”, eram sinais com gramática
sinalizada francesa, criado pelo educador francês
Michel de L’Epée (1750), ele transformou a sua casa
em uma escola pública, acreditando que todos os
surdos tinham que ter acesso à educação. Porém,
nesse mesmo século, o alemão Samuel Heinick
(1754) incentivou as primeiras noções da oralidade.
Na prática escolar, a primeira medida
educativa para coibir o uso da língua
de sinais foi obrigar os alunos surdos
a sentarem sobre suas mãos. Em
seguida, retiraram-se as pequenas
janelas das portas das salas de aula
para impedir a comunicação sinalizada
entre os alunos. Os professores
surdos e seus auxiliares deveriam
deixar as escolas e os institutos.
(SKLIAR, 2001: 38).

Na década de 1960, a oralidade ganhou
forças e se contrapôs à língua de sinais, tanto que em
1880, na Itália, em um Congresso Internacional de
Educadores de surdos em Milão, a Língua de sinais
acabou sendo proibida, assim provocou um imenso
impacto na educação de surdos e, até mesmo, os
professores surdos foram proibidos de votar. Mesmo
com essa mudança os sinais não chegaram a ser
totalmente eliminados, em que sobreviveram as
contraculturas, em uma sociedade marginalizada.
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Assim, os surdos eram entregues pelas próprias
famílias a asilos. Apenas só no século XX, surgiram
várias pesquisas sobre a Língua de Sinais e na sua
importância na vida do surdo. Educadores e surdos
oralizados, para o aprendizado da criança surda,
deram origem à Língua de Sinais e outros códigos
manuais.
A partir da década de 1980 o
desenvolvimento da filosofia bilíngue se espalhou
pelo mundo.
No Brasil, o oralismo, comunicação total e o
bilinguismo, são as três principais abordagens
pedagógicas que sempre existiram desde o Segundo
Império, onde Dom Pedro II trouxe o professor surdo
Hernest Huet. Foi fundado em 1857 INSM – Instituto
Nacional de Surdos – Mudos, atualmente INES –
Instituto Nacional de Educação dos Surdos. E em
1911 se estabeleceu somente o oralismo. Em 1994
surgiu a abreviação LIBRAS – Língua Brasileira de
Sinais. Nos dias de hoje, há várias salas de recursos
especiais e espaços educativos para os surdos,
porém, isto é insuficiente diante da realidade em que
vivemos.
Durante muito tempo, o sistema de
ensino brasileiro, seguindo uma
tendência
global,
priorizou
uma
educação
pautada
em
modelos
positivistas, onde a subjetividade dos
sujeitos foi desconsiderada e o universo
simbólico negligenciado, descartado do
processo educacional por não ser
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objetivado nem traduzido pela ciência.
(SKLIAR, 2001:127).

O ideal é que haja apoio e profissionais
especializados para atender às necessidades dos
alunos surdos, interpretar o conteúdo através da
Língua de Sinais, recursos visuais, como figuras, a fim
de desenvolver o hábito pela leitura, ou seja, receber
total apoio do professor titular conhecedor da
LIBRAS, proporcionar interlocutor e monitores
capacitados para auxiliar o professor a trabalhar a
LIBRAS no âmbito escolar.
Inclusão de surdo na escola
Abordar a inclusão de surdos nas escolas é
um assunto que deve ser visto através de todo um
histórico, ao começar pela comunicação que se
tornou oficialmente uma língua, a LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais), têm ganhado espaço na
sociedade por conta dos movimentos surdos em prol
de seus direitos. Porém, para chegarem a esta
conquista, sofreram a opressão da sociedade que
impôs ao surdo uma língua totalmente majoritária do
país, sem considerar as especificidades destes
cidadãos. Por muito tempo as escolas ignoraram as
especificidades dos surdos na aprendizagem, ou
seja, trabalhavam com eles da mesma forma que os
ouvintes, usavam os mesmos materiais e tinham as
mesmas exigências.
Assim como atualmente, criaram
diferentes metodologias pra ensinar os
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surdos. Alguns se baseavam apenas
na língua oral [...] Outros pesquisaram
e defenderam a língua de sinais que é
uma língua espaço-visuo-espacial
criada através de gerações pelas
comunidades de surdos. Outros ainda
criaram códigos visuais, que ainda não
se configuraram como uma língua,
para facilitar a comunicação com seus
alunos surdos. (Goldfeld, 1997: 28)

Para trabalhar com a inclusão de surdos nas
escolas, é necessário um interlocutor de LIBRAS que
ficará todo o período da aula com o aluno surdo.
Contudo, esta inclusão não favorece totalmente esse
aluno, principalmente a partir do Ensino Fundamental
II e Ensino Médio, onde na maioria das vezes o
interlocutor encontra dificuldades em traduzir as
explicações dadas pelos professores especialistas,
pois a maneira de transmissão e entendimento são
completamente diferentes. Para que o aluno surdo
tenha um bom aproveitamento o tradutor deve ter um
domínio sobre as disciplinas, e também é observado
que a presença de interlocutor de LIBRAS é escassa,
onde os alunos que necessitam deste atendimento
acabam procurando instituições de ensino privadas
que oferecem um atendimento especializado onde
também são poucas as existentes, porém, não são
todos que têm condições financeiras de pagar uma
escola especializada e acabam se submetendo a
tentar aprender a leitura de labial ou até mesmo
desistindo da escola.
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Por quase um século a escola insistiu em
oralizar os surdos, e ainda hoje alguns lugares tentam
fazer isso, com o intuito de incluir o surdo na
sociedade ouvinte.
A defesa deste modelo educacional
se contrapõe ao modelo anterior de
educação especial, que favorecia a
estigmatização e a discriminação. O
modelo inclusivo sustenta-se em uma
filosofia que advoga a solidariedade e
o respeito mútuo às diferenças
individuais, cujo ponto central está na
relevância da sociedade aprender com
as diferenças. (Lacerda, 2006:166).

A partir dessas reflexões aqui relatadas e de
informações coletadas na realidade da escola pública
brasileira, mais precisamente nas escolas da cidade
e do estado de São Paulo, este trabalho de conclusão
de curso busca conhecer as concepções e
paradigmas que determinam o trabalho educacional
com alunos com necessidades educacionais, mais
precisamente, o aluno surdo, desde o momento onde
a inclusão começou a ser vista seriamente, trazendo
reflexões quanto às práticas inclusivas e estratégias
existentes hoje no Ensino Fundamental nas
diferentes áreas do conhecimento, trabalhando no
ensino regular a inclusão na sua totalidade, e não
como um bem em si, atuando assim como
profissionais capazes de entender as peculiaridades
e necessidades do surdo na escola e capazes de
atender as diferenças encontradas. Grande é o
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esforço de muitos educadores para diminuir a
defasagem que ainda hoje vemos no ensino
fundamental quando falamos da inclusão de surdos,
onde os mesmos encontram-se prejudicados no seu
desenvolvimento, chegando ao ensino fundamental II
e ensino médio com um conhecimento inferior ao da
sua faixa etária. A proposta é fazer com que a
inclusão e integração andem em conjunto, sendo
assim, deve ser sanado qualquer ato preconceituoso
ou discriminatório ao educando, coisa que não vemos
acontecendo no Brasil hoje. Como educadores e
como sociedade devemos amadurecer, onde o foco
não é como vamos resolver o "problema de incluir" as
pessoas com necessidades especiais, no nosso caso,
os surdos, mas sim, descobrirmos que a inclusão já
deveria ser um processo natural para as pessoas,
sem restrições e sem haver pessoas brigando para
ver a lei ser cumprida, mas ser cumprida com a
aceitação de todas as partes, que na verdade deveria
ser realizada após uma profunda reflexão e
entendimento do conceito de inclusão, não ser
entendida somente como uma lei a ser cumprida
porque pode acontecer momentos constrangedores e
ser obrigado a atender as pessoas com necessidades
especiais.
É possível e necessária, uma
mudança na educação, tendo como
eixo convívio com as diferenças e a
tessitura do conhecimento escolar,
resultado
de
uma
experiência
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relacional participativa, que resguarda
a
subjetividade do aprendiz, mas
que se engendra no coletivo das salas
de aula e sempre voltando ao que é
central
em
qualquer
propósito
educacional que esteja coerente com
as garantias constitucionais de uma
educação para todos, mas com um
olhar dirigido à pedagogia da
diversidade. (Barbosa/Prista 2010).

No momento atual, há vários debates acerca
da inclusão, tanto nas escolas particulares como nas
públicas, porém, na prática ainda vemos pouca coisa
acontecer ou o que foi modificado ainda é insuficiente
diante das necessidades dos alunos.
A inclusão escolar deve ser vista como um
processo dinâmico e gradual, ou seja, todos devem
trabalhar de forma a incentivar a construção do
conhecimento através da interação entre os
professores responsáveis, os colegas e o aluno
surdo, e não deve ser entendida como uma
descontinuidade das Escolas de Educação Especial.
A realidade da inclusão hoje nos mostra que uma
fragilidade em que o mais é prejudicado é o aluno,
reside em salas superlotadas, com instalações
inadequadas, professores despreparados, onde torna
mais difícil incluir este aluno que está em fase de
desenvolvimento da linguagem, em processo
identificatório, de construção de valores sociais e
afetivos.
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Assim, vemos que as normas sociaisorganizadoras de toda a nossa vida
social [...] “autorizam” a segregação.
Por isso, fazer que a surdez passe de
doença à diferença não é uma simples
mudança de ponto de vista; para isso
é necessário estabelecer novas
normas, o que não é imediato, já que
implica mudanças sociais decorrentes
da alteração dos padrões ao longo da
história. (Santana 2007:32).

A criança surda está presente em sala, mas
perde muita coisa, pois mesmo quando é
acompanhado do intérprete perde informações
fundamentais sobre questões de linguagem, sociais e
afetivas, que lhe escapam porque por ser usuário de
outra língua o acesso é praticamente só pelo
intérprete que não satisfaz a necessidade do
educando, por filtrar essas informações. O educando
necessita realizar trocas com colegas, professores, e
ao contar somente com um intérprete, muitas vezes
esse intérprete torna-se seu professor, não
interpretando somente as aulas, mas lecionará para
ele. Nessa situação acaba que o aluno surdo não se
comunica diretamente com colegas ouvintes e
professores, não tendo então uma inclusão
verdadeira, mas sim uma integração, pois por mais
que ele esteja numa escola regular fisicamente,
continua numa “ilha”, sem acesso ao ensino
adequado com as mesmas condições dos alunos
ouvintes.
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A reflexão deve partir da observação de como
anda o modelo de inclusão que propomos e de como
ela realmente está sendo, pois devemos procurar
saber como anda a visão dos alunos a respeito da
inclusão, pelo olhar dos ouvintes pode ser um
sucesso, conviver, acolher um aluno com surdez, mas
e pelo olhar do aluno surdo, o que realmente
ouviríamos de resposta? Será que suas
necessidades estão sendo contempladas? Não
somente as educacionais, mas as sociais, as sociais,
afetivas, será que é uma realidade entendida como
inclusão em todos os aspectos? Ao refletir sobre
estes aspectos temos a responsabilidade de interferir
na maneira de como vemos a inclusão de hoje como
satisfatória, e pensar na criação de espaços
educacionais onde a diferença esteja presente, ou
seja, um modelo novo do vemos hoje. Para falarmos
sobre inclusão e sobre alunos surdos devemos
entender suas particularidades para após conseguir
opinar, refletir e assim contemplar as necessidades
existentes hoje no cenário da escola regular pública
na cidade e no Estado de São Paulo, pois como
profissionais temos o dever de entender claramente o
contexto que esse aluno está vivendo, até porque
muitas vezes encontramos o preconceito e a
resistência no próprio ambiente familiar, o que torna
um pouco mais dificultoso a inserção dessa pessoa
na sociedade, e ela acaba por não se sentir parte da
mesma sociedade que a está incluída.
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Para que o fracasso na educação dos
surdos seja melhor compreendido nas
suas raízes históricas e políticas, e
para que as decisões derivadas dessa
análise possam contribuir para uma
mudança nos projetos pedagógicos,
se faz necessário discutir largamente
sobre o lugar que ocupam, na
educação dos surdos. (SKLIAR,
2001:20).

No que se refere à inclusão nas escolas
regulares públicas hoje devemos ter claro como
vemos a inclusão, pois vivenciamos ainda o confronto
de duas posições diferentes sobre o mesmo tema. A
primeira no que se refere aos defensores do
atendimento especializado, onde os mesmos ao
frequentar uma escola de educação especial
convivem com outros alunos com as mesmas
particularidades que ele, tem suas necessidades
contempladas por ter atendimento especializado e
específico, individualizado, mas não tem convívio
com outros alunos que não tem suas necessidades.
Essa posição muitas vezes é mais cômoda, pois não
oferece tanto confronto com a sociedade que ainda
possui preconceito, mas por outro lado, também não
traz a experiência de uma convivência sadia que
acontece numa escola regular que trabalha com
seriedade e que faz a diferença na inclusão hoje. A
segunda posição é a dos defensores da proposta de
uma escola única, onde todos os alunos serão
atendidos, independente de sua condição de aluno
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deficiente, surdo, ouvinte. Essa proposta traz e
pressupõe o atendimento especializado com recursos
disponíveis de apoio à classe comum. Essa segunda
proposta está mais perto do que vemos da inclusão
hoje, mas longe de ser contemplada em sua
totalidade.
Ao pesquisar o histórico da inclusão podemos
perceber que há algum tempo o aluno com
necessidades especiais é amparado por diversas leis
para garantir o acesso a um ensino de qualidade, é o
que iremos contemplar no próximo capítulo.
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INCLUSÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Jéssica dos Santos Ramos

Introdução
A educação inclusiva no Brasil só começou a
ser levada em consideração a partir da segunda
metade do século XIX, quando em 1854, Dom Pedro
II criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que
em 1891 passou a se chamar Instituto Benjamin
Constant - IBC.
Até então, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a
criança nascida com uma deficiência qualquer era
abandonada pelos pais ou pelo estado, condenada a
morrer longe da sociedade. Vemos que
[...] na antiguidade as pessoas com
deficiência mental, física e sensorial
eram apresentadas como aleijadas, mal
constituídas, débeis, anormais ou
deformadas.
Percebidos
como
degeneração da raça humana no
período em que predominava o princípio
da eugenia, essas pessoas eram
abandonadas ou eliminadas. (BRASIL,
2001, p. 25)

O presente trabalho propõe-se a analisar em
que momento a educação inclusiva passou a ser
obrigatória e como ela é desenvolvida nas escolas
brasileiras, visto que apesar de terem alunos com
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necessidades educacionais especiais nem todas
possuem estrutura física adequada ou profissionais
com formação específica para atender a essas
crianças.
As discussões apresentadas ao longo do
trabalho pretendem discorrer sobre como as
sociedades encaravam as pessoas com deficiências
ao longo da história e como encaram hoje em dia.
Buscaremos demonstrar como a concepção
sobre as deficiências evoluiu de acordo com as
transformações ocorridas nas crenças e valores no
decorrer da história da humanidade.
Além disso, procuraremos elencar os
problemas encontrados nas escolas para efetivar, de
fato, a inclusão escolar de crianças com NEE. Um
deles, segundo Saviani é:
[...] a formação de professores para
atuar na Educação permanece em
aberto. Com efeito, o lugar onde esse
tipo
de
formação
poderia
ser
contemplado em sua especificidade
seria o curso de Pedagogia. Entretanto,
Formação de professores: aspectos
históricos e teóricos do problema no
contexto brasileiro que definiu as
diretrizes curriculares nacionais para o
curso de Pedagogia toca na questão da
Educação Especial de passagem e
apenas duas vezes. (SAVIANI, 2009. p.
152/153)
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Procuraremos
demonstrar
que
houve
mudança legal na forma de encarar a criança
deficiente, que as leis que regem o sistema
educacional pretendem que essas crianças
participem do ambiente comum às escolas públicas e,
no entanto, essas mesmas leis não respaldam as
escolas quanto à estrutura física ou formação dos
profissionais que atuarão junto a essas crianças.
Nosso objetivo geral é analisar as políticas
públicas de inclusão e a formação de professores
para atuar junto à criança deficiente.
Para que nosso objetivo geral seja contemplado,
buscaremos:
•

Analisar as políticas públicas de inclusão que
tratam das necessidades educacionais
especiais.

•

Analisar como se dá a formação do professor
para trabalhar com alunos portadores de
necessidades educacionais especiais;

•

Verificar de que forma o Estado e o município
se mobilizaram para adequar as escolas para
receber essas crianças.

O presente trabalho se justifica, pois cada vez
mais vemos chegarem a escolas crianças com
necessidades educacionais especiais, em função
disso analisaremos a legislação que legitima e
oficializa a presença dessas crianças na escola
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regular e analisaremos também como a escola e o
professor lida com a presença dessas crianças.
A pesquisa será realizada através de análise
de material bibliográfico: artigos, livros e publicações
oficiais, com a finalidade de explorar o tema proposto
e buscar compreensão acerca dos problemas e
possíveis maneiras de se trabalhar a inclusão nas
escolas públicas de forma mais humana.
Os materiais utilizados para a realização do
trabalho científico serão livros, artigos científicos
publicados na internet, a legislação pertinente ao
tema, documentos oficiais publicados pelo Ministério
da Educação e Secretarias Estadual e Municipal.
Dentre os autores consultados para embasar a
pesquisa estarão Demerval Saviani, Bernardete A.
Gatti, Guiomar Namo De Mello e outros que discorram
sobre o tema da pesquisa.
A inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais ocorre dentro dos muros
escolares sem que haja completa adaptação dos
espaços físicos e sem que haja formação adequada
aos professores que atuarão junto a esses alunos.
O problema a ser discutido é como a legislação
se coloca frente a essa questão e como os
professores estão lidando com a presença dessas
crianças nas salas regulares de ensino.
Desenvolvimento
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O deficiente diante da sociedade
O deficiente, o portador de necessidades
especiais é aquele que apresenta diferenças físicas,
sensoriais ou intelectuais, decorrente de fatores
inatos ou adquiridos, que acarretam dificuldades em
sua interação com o meio social.
Historicamente, vemos que as sociedades
sempre inabilitaram os portadores de deficiência,
marginalizando-os e privando-os de liberdade. Tais
pessoas
sempre
foram
alvo
de
atitudes
preconceituosas e ações impiedosas, sendo privadas
de atendimento especializado e até mesmo do
convívio com pessoas consideradas normais.
Cada sociedade abordava de forma diferente o
portador de deficiência. Algumas os matavam; outras
conviviam amigavelmente; outras os puniam por
considerarem a “doença” resultante de possessão
demoníaca.
Na sociedade espartana, os imaturos, os
fracos e os defeituosos eram propositalmente
eliminados. Os romanos descartavam-se de crianças
deformadas e indesejadas em esgotos localizados do
lado externo do Templo da Piedade. Na literatura
antiga, as pessoas tidas como “retardadas mentais”
ocupavam-se única e exclusivamente da diversão dos
senhores e sua corte, como bobos ou palhaços.
A Bíblia traz referências ao cego, ao manco e
ao leproso como pessoas pobres que viviam como
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pedintes, sendo rejeitados pela sociedade que tinha
medo da doença ou de entrarem em contato com o
pecado cuja paga era a punição na forma da
deficiência.
É possível verificar que a exclusão social de
deficientes ou portador de alguma necessidade
especial é tão antigo quanto à socialização do
homem. Isso se deve ao conjunto de crenças
religiosas e a organização sócio-político-econômica
das sociedades que dava pouca ou nenhuma
importância ao deficiente, que em função de suas
limitações pouco contribuía para a melhoria
econômica ou social do ambiente no qual estava
inserido.
Atualmente, leis como a nº 7.853 de 24 de
Outubro de 1989, asseguram direitos dos portadores
de deficiência, como podemos verificar em seus
artigos iniciais:
Art. 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 pessoa humana, do bemestar, e outros, indicados na Constituição ou
justificados pelos princípios gerais de direito.
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§ 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.
Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à
maternidade, e de outros que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
Lei nº 7.853 de 24 de Outubro de 1989, dispõe
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência,
sua integração social, sobre a Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência.
A partir de 1988, com a promulgação da
Constituição Federal, muitas leis implementadas,
buscam a inclusão das pessoas portadoras de
deficiência na escolha, na família e na sociedade, no
entanto, faltam políticas públicas voltadas à
concretização e garantia dos direitos a essas
pessoas. É preciso que os ambientes sociais: escola,
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cinema, teatro, shopping Center, etc, estejam
devidamente preparados para receber todas as
pessoas, evitando-se assim, a exclusão e a
discriminação.
A Legislação oferece ao portador de
deficiência inclusão total na sociedade, no entanto na
prática deixa-se a desejar, visto que nem todos os
ambientes possuem adequação necessária para
atender a todas as deficiências.
Em contra partida, a educação tem buscado
incluir o portador de deficiência, buscando torná-lo
apto a se relacionar em qualquer ambiente, pois
busca-se desenvolver a condição de cidadão capaz
de participar do processo de democracia social
instaurado pela Constituição e por todas as
legislações voltadas para o tema da inclusão do
deficiente, seja ela físico, mental, auditivo, visual,
intelectual, etc.
A educação especial na escola
O dever do Estado com a educação, de acordo
com a Constituição Federal, seria efetivado mediante
a garantia de atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino (art. 208; III).
Com a promulgação da Lei 9.394/96
confirmou-se o dever do Estado em garantir o
atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos
portadores
de
deficiência,
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preferencialmente na rede regular de ensino (título III,
art. 4º).
Conforme podemos contatar, também, na Lei
9.394/96 em seu artigo 59:
I- Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com deficiência, [...] 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;
III - professores com especialização adequada
[...];
IV - educação especial para o trabalho [...];
V - acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis para o
respectivo nível do ensino regular.
Com base nisso, a escola deve pensar em
como desenvolver possibilidades de aprendizagem
em seu contexto escolar, buscando atender aos
educandos
com
necessidades
especiais,
compreendendo suas particularidades e seu ritmo,
sem comparação com os alunos considerados
normais.
Cabe ao professor buscar formas de aproximar
o aluno com necessidades especiais ao objeto de
conhecimento, mantendo sempre o diálogo na escola
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com vistas a buscar formas coletivas de atuação. É
preciso construir espaços dinâmicos, coletivos e
comprometidos com a aprendizagem de todos os
estudantes.
Na Conferência Mundial sobre Necessidades
Educacionais Especiais, realizada entre 7 e 10 de
junho de 1994, na cidade espanhola de Salamanca, a
Declaração de Salamanca proclama que
•

Toda criança tem direito fundamental à
educação, e deve ser dada a oportunidade de
atingir e manter o nível adequado de
aprendizagem,

•

Toda
criança
possui
características,
interesses, habilidades e necessidades de
aprendizagem que são únicas,

•

Sistemas
educacionais
deveriam
ser
designados e programas educacionais
deveriam ser implementados no sentido de se
levar em conta a vasta diversidade de tais
características e necessidades,

•

Aqueles com necessidades educacionais
especiais devem ter acesso à escola regular,
que deveria acomodá-los dentro de uma
Pedagogia centrada na criança, capaz de
satisfazer a tais necessidades,

•

Escolas regulares que possuam tal orientação
inclusiva constituem os meios mais eficazes de
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combater atitudes discriminatórias criando-se
comunidades acolhedoras, construindo uma
sociedade inclusiva e alcançando educação
para todos; além disso, tais escolas proveem
uma educação efetiva à maioria das crianças e
aprimoram a eficiência e, em última instância,
o custo da eficácia de todo o sistema
educacional.
Ao concordar com a Declaração de Salamanca
e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos,
firmada em Jomtien, 1990, o Brasil opta por construir
um sistema educacional inclusivo, que busca
enfatizar a qualidade de ensino para todos
educandos, buscando a modernização de suas
escolas e aperfeiçoamento de seus professores, a fim
de aprender mais sobre a diversidade humana e
compreender os modos diferenciados de cada ser
humano agir, pensar, ser e sentir.
Inclusão escolar: teoria e prática
É preciso entender que a inclusão da criança
especial favorece o desenvolvimento físico e psíquico
dos alunos portadores de necessidades especiais,
além de beneficiar também aos outros alunos que
aprendem a respeitar e compreender as diferenças.
Considerando que a educação especial pautase pelos princípios de justiça e igualdade e que todos
devem ter acesso à educação, é possível possibilitar
aos alunos portadores de necessidades especiais
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participação integrada aos demais membros de sua
comunidade.
O modelo de inclusão atual busca defender a
ideia de que o ensino se constrói a partir da interação,
buscando romper com a crença de que a deficiência
deve ser superada para haver a aprendizagem, o que
levava a segregação do aluno portador de
necessidades especiais.
É preciso garantir que a criança adquira
conhecimento na interação com os colegas, tendo
para si, objetivos e processos diferentes dos demais,
sem que seja colocada a margem do processo de
aprendizagem.
A escola precisa garantir condições de trabalho
adequadas, como adequar a estrutura do prédio,
remunerando melhor o professor para que haja
dedicação exclusiva a uma única escola,
possibilitando assim tempo adequado para formação
e preparação de atividades adequadas ao
desenvolvimento do aluno portador de deficiência.
No entanto, é exigida do professor maior
competência profissional, elaboração de projetos e
adaptação do currículo às necessidades dos alunos,
sem formação e tempo adequados para o
desenvolvimento do trabalho. É necessário que o
governo garanta formação de qualidade, mantendo
seus profissionais atualizados e capazes de
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desempenhar
um
papel
aprendizagem de seus alunos.

fundamental

na

A inclusão da criança portadora de
necessidades especiais ainda se mostra um processo
inacabado, pois apesar de ser garantido pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é preciso
que os professores se adaptem a este processo, que
revejam seus conceitos e pré-conceitos, a fim de
elaborarem um trabalho educativo de qualidade.
A legislação garante ao aluno portador de
necessidades especiais, participação em salas
regulares. Inúmeras teorias mostram a possibilidade
de uma inclusão eficaz e, no entanto, ainda há
entraves para que e a inclusão aconteça de fato. A
teoria está posta, mas os profissionais ainda carecem
de formação adequada e, além disso, a visão em
relação às necessidades especiais precisa ser
reavaliada pelos educadores. O professor precisa ter
um novo olhar para o aluno NEE, pois seu olhar tem
força suficiente para determinar o avanço ou a
estagnação da criança.
É preciso investir na formação e capacitação
dos professores para que possamos aliar a teoria e a
prática em prol da aprendizagem dos alunos com
necessidades especiais.
Adequação da escola
Todos os movimentos em prol da educação
especial e da inclusão trouxeram para a escola uma
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grande quantidade de crianças que não encontraram
a escola preparada para recebê-los.
A escola precisa urgentemente se reorganizar
para conseguir atender a este público específico, que
necessita de um olhar e de um currículo diferenciado,
além de estrutura física adequada.
A inclusão implica na reformulação de políticas
educacionais e de implementação de projetos
educacionais inclusivos. Nos casos em que a
educação especial ainda não esteja consolidada,
deve-se concentrar esforços e investimentos na
inclusão em educação, o que já seria uma vantagem,
além de demonstrar consonância com as sugestões
da Declaração de Salamanca.
O grande desafio é proporcionar uma profunda
revisão da prática pedagógica docente, é seguir
adiante e entender que o desenvolvimento se
estabelece nas relações com o outro. Além disso, é
preciso que o professor deixe para trás os
preconceitos em torno do aluno com necessidades
especiais, cuja existência acaba gerando a exclusão.
Outro fator determinante para o sucesso da
inclusão é a construção de uma proposta pedagógica
que atenda as necessidades da unidade escolar, que
seja construída com o compromisso de construir uma
consciência cidadã.
Assim escola inclusiva, segundo o MEC, é:
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[...] aquela que garante a qualidade de
ensino educacional a cada um de seus
alunos, reconhecendo e respeitando a
diversidade e respondendo a cada um
de acordo com suas potencialidades e
necessidades. Assim, uma escola
somente poderá ser considerada
inclusiva quando estiver organizada
para
favorecer
a
cada
aluno,
independentemente de etnia, sexo,
idade, deficiência, condição social ou
qualquer outra situação. Um ensino
significativo, é aquele que garante o
acesso ao conjunto sistematizado de
conhecimentos como recursos a serem
mobilizados.

A educação inclusiva exige que se intensifique
a formação e capacitação dos profissionais docentes
e que a escola possibilite serviços de apoio
pedagógico para assegurar o desenvolvimento de
seus alunos.
A formação docente
O problema da formação docente não é novo,
a primeira Escola Normal foi implantada em Paris em
1795.
No Brasil, a preocupação com esse tema surge
logo após a independência quando se pensou na
instrução popular. Assim no final do século XIX, a
formação de professores em cursos específicos foi
inaugurada. Surgiram Escolas Normais destinadas à
formação de docentes para as “primeiras letras”. Mas
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Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

a boa formação de novos professores exigia além da
preparação para os conteúdos científicos, preparação
didático-pedagógica.
Em 1932, as reformas de Anísio Teixeira
procuraram reorganizar as Escolas Normais, dando
origem aos Institutos de Educação que buscavam
firmar a pedagogia como um conhecimento de caráter
cientifico, buscando consolidar o modelo pedagógicodidático, de formação docente, corrigindo as
ineficiências e distorções das tradicionais Escolas
Normais do passado.
Após o golpe militar as Escolas Normais
desapareceram em virtude das mudanças na
legislação brasileira. A formação docente seria feita a
partir de habilitação específica de 2º grau para o
exercício do magistério de 1º grau. Para Saviani,
[...] O antigo curso normal cedeu lugar a
uma habilitação de 2º Grau. A formação
de professores para o antigo ensino
primário foi, pois, reduzida a uma
habilitação dispersa em meio a tantas
outras, configurando um quadro de
precariedade bastante preocupante.
(SAVIANI, 2009. p. 147)

A partir dos anos 80, a formação de
profissionais capazes de lidar com novas tecnologias
e novas formas de organização do trabalho se faz
necessária, pois conforme Oliveira:
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Os avanços obtidos pela classe trabalhadora
com a promulgação da Constituição Federal de 1988
deram um novo alento àqueles que consideravam a
educação prioridade nacional e esperavam que, com
a perspectiva de elaboração de uma nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a
educação pública superasse os seus já crônicos
problemas, em oposição ao movimento de
modernização e reestruturação econômica que se
esboçava naquela ocasião.
A Lei n.º 9394/96, projeto do Senador Darcy
Ribeiro, que instituiu as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, refletia o modelo politico
neoliberal pelo qual o Brasil passava, trazia as
diretrizes do Banco Mundial para a educação dos
países em desenvolvimento e tratava da formação
docente e juntamente com o PNE (Plano Nacional de
Educação) incentiva a formação de professores nos
Cursos Normais Superiores, tornando-se um
instrumento capaz de fortalecer e impulsionar as
mudanças já esboçadas pelas políticas educacionais.
No entanto, Segundo Gatti,
[...] A formação de professores no país
atualmente ainda sofre primeiro, os
impactos do crescimento rápido das
redes públicas e privada de Ensino
Fundamental, e das improvisações que
foram necessárias para que as escolas
funcionassem,
o
que
criou
a
representação que formar professor
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pode ser um
aligeirado.[...]1

processo

rápido

e

Buscando minimizar a gravidade dos
problemas de formação, em 1982 o governo lançou o
projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do
Magistério (CEFAMs) com a finalidade de revitalizar a
Escola Normal. No entanto o projeto não teve
continuidade, pois segundo avaliações da Secretaria
Estadual de Educação muitos centros não haviam
conseguido ampliar suas funções para contemplar
ações de aperfeiçoamento dos professores e de
educação continuada em geral. Também não houve
qualquer política com vistas ao aproveitamento dos
egressos nas redes públicas.
Após o fim do regime militar, alimentou-se a
expectativa de que a formação docente seria melhor
organizada, mas a nova LDB promulgada em 1996
introduziu como alternativa à Escola Normal, os
institutos superiores de educação e as Escolas
Normais Superiores, cujos cursos apresentavam
formação mais rápida e barata, o que contribuiu para
que se tornassem inferiores e de segunda categoria.
Era de se esperar que a formação profissional
dos professores, elevada ao nível superior, se
tornasse melhor. No entanto, a dicotomia entre teoria
e prática mantém-se como regra geral, visto que os
1

Disponível na Introdução do artigo online de Bernardete A. Gatti |
Marina M. R. Nunes | Nelson A. S. Gimenes | Gisela Lobo B. P.
Tartuce | Sandra G. Unbehaum. Artigo sem paginação.
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conteúdos de conhecimento e os procedimentos
didático-pedagógicos não são abordados e
trabalhados
concomitantemente
nos
cursos
superiores de formação.
Ocorre, porém, que os formandos destes
cursos não têm a união entre teoria e prática, as
disciplinas dos cursos de formação específica,
abordam mais as questões descritivo-teóricas e que
se preocupam menos em relacionar adequadamente
as teorias com as práticas. Em virtude disso a
formação dos profissionais licenciados para trabalhar
com as séries iniciais é deficitária. O saber fazer fica
comprometido e o processo de ensino-aprendizagem
da criança sofre sérios problemas.
O grande problema da formação docente é que
se acredita que a prática virá “em decorrência do
domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente
organizado, sendo adquirida na própria prática
docente ou mediante mecanismos do tipo
“treinamento em serviço”. (SAVIANI, pág. 149, 2009).
No entanto, o professor recém formado, ao se deparar
com uma sala de aula com cerca de 30 ou mais
alunos, com hipóteses diferentes de aprendizagem e
possíveis alunos com necessidades educacionais
especiais, não consegue transformar seus
conhecimentos teóricos numa prática construtiva que
atenda aos problemas diários encontrados na sala de
aula. É preciso recorrer à formação continuada, à
troca de experiências com profissionais mais velhos
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para que se possa minimizar as lacunas deixadas
pela formação superior. Além disso, pensando em
aliar teoria e prática, foi criado o Programa Bolsa
Alfabetização que queria mostrar aos futuros
professores a dimensão prática do ensinar.
Conforme a Declaração de Salamanca (1994),
os cursos de Pedagogia deveriam proporcionar aos
seus formandos orientação adequada para lidar com
crianças portadoras de necessidades especiais. É
preciso que haja
[...] treinamento pré-profissional que
deveria fornecer a todos os estudantes
de pedagogia de ensino primário ou
secundário, orientação positiva frente à
deficiência, desta forma desenvolvendo
um entendimento daquilo que pode ser
alcançado nas escolas através dos
serviços de apoio disponíveis na
localidade.
O
conhecimento
e
habilidades requeridas dizem respeito
principalmente à boa prática de ensino e
incluem a avaliação de necessidades
especiais, adaptação do conteúdo
curricular, utilização de tecnologia de
assistência,
individualização
de
procedimentos de ensino no sentido de
abarcar uma variedade maior de
habilidades, etc.

Além da formação acadêmica é preciso que
“nas escolas haja práticas de treinamento de
professores, e que atenção especial deveria ser dada
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à preparação de todos os professores para que
exercitem sua autonomia e apliquem suas
habilidades na adaptação do currículo e da instrução
no sentido de atender as necessidades especiais dos
alunos, bem como no sentido de colaborar com os
especialistas
e
cooperar
com
os
pais.”
(SALAMANCA, 1994, ART.39)
A LDB 9394/96 em seu Capítulo V, Art. 59, diz
que deve haver “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. Mas o que se vê nas
escolas públicas municipais e estaduais são
professores, sem a referida formação específica,
lidando com crianças com múltiplas deficiências e
sem a formação adequada. Segundo Guasselli:
Constata-se igualmente que existe uma
grande preocupação em tornar os
professores mais autônomos em
relação à inclusão escolar, através de
formação
continuada,
trabalho
colaborativo, reflexão sobre a prática
pedagógica e estratégias de formação
que concretizem a relação entre teoria e
prática que se traduz nos contextos de
atuação docente. Embora exista
literatura sobre práticas pedagógicas no
contexto da inclusão escolar, ela parece
não chegar aos professores, como
revela a preocupação com novas
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demandas da profissão, evidenciando a
necessidade de formação docente na
dimensão relacionada ao corpo, afeto e
cognição. (GUASSELLI, 2012. p. 9).

É necessário que o professor busque formas
de lidar com a inclusão, seja através de formação
inicial, complementar ou formação continuada
fornecida pela Unidade Escolar, tendo em vista que o
parecer CNE/CEB 17/2001 diz que:
Os programas de formação inicial
deverão incutir em todos os professores
da educação básica uma orientação
positiva sobre a deficiência que permita
entender o que se pode conseguir nas
escolas com serviços locais de apoio.

[...]
A
capacitação
de
professores
especializados deverá ser reexaminada
com vista a lhes permitir o trabalho em
diferentes contextos e o desempenho
de um papel-chave nos programas
relativos às necessidades educacionais
especiais.

Para que haja educação inclusiva de qualidade
é preciso que os professores, os técnicos em
educação, os diretores e suas equipes e as famílias
dos alunos, discutam cotidianamente formas de
melhorar a qualidade da educação oferecida.
A Rede Municipal de Ensino de São Paulo
oferece os serviços de educação especial por meio do
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Centro de Formação e acompanhamento a Inclusão
– CEFAI, que é composto, dentre outras coisas, por:
•

Professores de Apoio e Acompanhamento à
Inclusão (PAAI). Esses professores têm
especialização comprovada ou habilitação em
Educação Especial ou em uma de suas áreas:
deficiências física, mental, visual, auditiva e
múltipla, e desenvolvem ações que podem
abranger educandos, professores, gestores,
familiares e funcionários das escolas. Salas de
Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAI.
Essas salas de Apoio e Acompanhamento à
Inclusão,
instaladas
nas
Unidades
Educacionais da Rede Municipal de Ensino,
são destinadas ao Atendimento Educacional
Especializado - AEE em caráter complementar
ou suplementar aos educandos que
apresentam algum tipo de deficiência, TGD e
altas habilidades/ superdotação.

•

AVE – Auxiliar de Vida Escolar. Os Auxiliares
de Vida Escolar são profissionais selecionados
na própria comunidade, recebem formação e
podem acompanhar os educandos que não
têm autonomia e necessitam de apoio
intensivo para alimentar-se, fazer a própria
higiene e locomover-se.

•

Estagiários de Pedagogia – Através de uma
parceria entre a SME e o CIEE – Centro de
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Integração Empresa-Escola, professores que
tem educandos com deficiência, TGD ou altas
habilidades/superdotação em suas classes,
podem contar com um estagiário de pedagogia
para apoiá-lo nas atividades desenvolvidas,
caso necessário.
A Rede Estadual de Ensino conta com salas de
recursos onde há materiais pedagógicos e de
acessibilidade, para a realização do atendimento
educacional especializado, que complementa
escolarização. A intenção é atender com qualidade
alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
das classes comuns do ensino regular.
O atendimento aos alunos é feito no contra
turno
por
um
professor
formado
em
Pedagogia/Educação Especial e que deve atuar
como docente, nas atividades de complementação ou
suplementação curricular específica que constituem o
atendimento educacional especializado.
As legislações que tratam especificamente da
Educação Especial não esclarecem de que forma se
dará a formação do professor da educação especial.
Sobre esta questão, a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
estabelece que:
Para atuar na educação especial, o
professor deve ter como base da sua
formação,
inicial
e
continuada,
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conhecimentos gerais para o exercício
da
docência
e
conhecimentos
específicos da área. Essa formação
possibilita
a
sua
atuação
no
atendimento educacional especializado
e deve aprofundar o caráter interativo e
interdisciplinar da atuação nas salas
comuns do ensino regular, nas salas de
recursos, nos centros de atendimento
educacional especializado, nos núcleos
de acessibilidade das instituições de
educação
superior,
nas
classes
hospitalares
e
nos
ambientes
domiciliares, para a oferta dos serviços
e recursos de educação especial.
(BRASIl, 2007, p. 11)

Em momento algum fica claro como se dará a
formação, mas em contra partida temos as
habilidades e competências que o profissional deve
ter para atuar na educação especial. Cabe ao
profissional interessado buscar formação pertinente
ao seu objetivo de trabalho, visando promover uma
educação de qualidade ao aluno com necessidades
especiais.
A prática pedagógica só é eficaz quando o
educador compreende como o aluno aprende e
quando consegue estabelecer uma relação, no
decorrer do processo de ensino-aprendizagem,
permeada por afeto, possibilitando a construção de
uma dinâmica escolar eficiente, no sentido de garantir
um processo educativo de qualidade.
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O trabalho do professor em sala de aula
deve partir da compreensão de como os
alunos aprendem e de qual é a melhor
forma de lhes ensinar. Na concepção
construtivista da aprendizagem escolar,
esta é entendida como o processo de
ampliação e de transformação dos
esquemas de conhecimento prévios do
aluno devido à sua atividade mental
construtiva. Um dos princípios básicos
de tal concepção é que, para a
compreensão e a explicação dos
processos de ensino e aprendizagem, é
preciso levar em conta a relação que se
estabelece entre o professor, o aluno e
o
conteúdo
da
aprendizagem.
(MARCHESI, 2004, p.46).

É fato que na atual conjuntura educacional a
heterogeneidade da clientela inviabiliza qualquer tipo
de prática pedagógica engessada nos modelos
tradicionais de educação, portanto, quando se pensa
em inclusão e processo educativo de qualidade,
deve-se pensar na individualidade do ser, bem como
em suas necessidades para que o aprendizado
ocorra de fato.
Atualmente, vê-se nas escolas públicas muitos
alunos com dificuldade de aprendizagem, tanto
quanto, um número significativo de alunos com
deficiência intelectual apenas ocupando a carteira
das salas regulares. Essas crianças muitas vezes são
deixadas de lado, pois o professor não sabe como
agir diante da deficiência ou dificuldade do aluno.
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O professor é figura central no processo de
ensino-aprendizagem e também nas relações de
afetividade que se ocorrem na sala de aula, se essa
relação afetiva for bem estabelecida, pode levar o
aluno a um processo de aprendizagem significativo,
culminando com a inclusão do mesmo na rotina da
sala de aula.
Para Piaget (2005, p. 17):
[...] En um prime sentido puede querer
decirse que la afectividad interviene em
las operaciones de la inteligencia, que
las estimula o lãs perturba, que es causa
de aceleraciones o de retrasos em el
desarrollo intelectual [...]2

Desse modo, vemos que para Piaget a
afetividade, ou sua ausência pode estimular ou
desestimular o desenvolvimento cognitivo do aluno,
levando-o ao sucesso ou fracasso.
Saltini nos diz a esse respeito da relação
professor-aluno que:
O professor precisa conhecer a criança.
Mas deve conhecê-la não apenas na
sua
estrutura
biofisiológica
e
2 Livre tradução: Num primeiro sentido pode-se querer dizer que a

afetividade intervém nas operações da inteligência, que as estimula
ou perturba, que causa acelerações ou atrasos no desenvolvimento
intelectual.
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psicossocial, mas também na sua
interioridade
afetiva,
na
sua
necessidade de criatura que chora, ri,
dorme [...] bem como o que ela faz ali na
escola. (SALTINI, 2002. p. 70)

Cabe ao professor organizar seu ambiente e
portar-se de forma tal que suas ações sejam captadas
e transformadas, pelos alunos, em desejo de
aprender, de se relacionar afetivamente com o
professor e com os colegas. No entanto, ele precisa
perceber que nenhum quadro de dificuldade é
intransponível. Que é possível levar o aluno com
deficiência intelectual a aprender de acordo com seu
ritmo, desde que lhe seja dada a oportunidade de
interagir dentro do ambiente escolar.
Baseado na necessidade de haver afetividade
nas relações em sala de aula, a figura do professor
deve ser, não aquele profissional responsável por
transmitir conhecimentos a alguém que ainda não os
possui, mas sim o educador transbordando de afeto
que considera o aluno, seja qual for sua limitação,
como sujeito potencial e capaz de aprender, como
pessoa única que possui seu próprio ritmo e
capacidade.
Para que isso acontece, é preciso haver
formação adequada do profissional e disponibilidade
para mudança de paradigma, ou seja, a criança
deficiente deve ser vista como alguém capaz de
aprender e para tanto deve ser estimulada por seu
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professor, que ao conhecer as limitações e
capacidades do aluno, precisa proporcionar
atividades diversificadas e intervenções adequadas
que levem ao avanço da criança. Além disso, é
preciso que o professor saiba que cada um possui um
ritmo próprio, que deve ser respeitado.
Consideração finais
Ao longo da história da humanidade
percebemos o descaso e a crueldade com que os
portadores de deficiência foram tratados. Apenas na
era moderna é que surgiram leis que tratavam do
direito à igualdade dessas pessoas, quer fosse na
família ou na escola ou na sociedade, todos teriam
direitos iguais.
Percebemos a realidade social e democrática
brasileira se alterar a partir da Constituição Federal de
1988, visto que ela se destina a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade dos portadores de deficiência. Na referida
lei, encontramos referência a valores que visam
formar uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, buscando harmonia social e inclusão
das pessoas portadoras de deficiência na rede
regular de ensino, como forma de participação social
e democrática.
A LDB 9394/96 garante a todos participação
em classes regulares das escolas públicas e a
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presença cada vez mais constante de alunos com
deficiência no ensino regular, frequentando classes
comuns ao lado de outros estudantes levou a todo o
sistema educacional rever suas práticas, pois a
escola não possuía ambiente adequado para receber
esses alunos. Percebeu-se a necessidade de
adequação da estrutura física nas escolas. Além
disso, o professor não está adequadamente formado
para lidar com alunos que não conseguem aprender,
por exemplo, em função de deficiência intelectual,
visual ou auditiva.
Apesar de estar posto na legislação que o
professor deve ter formação específica, as crianças
chegam à escola, ainda hoje, e encontram
profissionais que muitas vezes agem por improviso,
pois sua formação é deficitária ou inexistente e,
contaminada por ideias deturpadas que não dão
conta de atender às necessidades de todos os
estudantes.
Mesmo após décadas da promulgação da
LDB, ainda estamos caminhando no sentido de
implementar uma educação verdadeiramente
inclusiva nas escolas, buscando formação contínua
para os professores e cursos de licenciatura que
tratem do assunto com mais seriedade e possam aliar
a teoria e a prática, exigindo estágios mais sérios e
participações diretas do aluno com crianças
portadoras de deficiências no âmbito escolar.
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É preciso que o governo e a sociedade como
um todo, se unam para que, cada vez mais o portador
de deficiência seja incluído na sociedade, tornandose parte integrante do sistema, sentindo-se capaz de
produzir e consumir a cultura que permeia a
sociedade no qual está inserido e, não mais sinta-se
a margem da mesma, vendo através de uma tela, as
produções culturais, artísticas e sociais, como se
fossem produzidas num lugar distante demais para
serem alcançadas, impossibilitados de participar de
sua produção.
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A ESTÉTICA DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA
MODERNA
Liene de Cássia Moura

Com a introdução do computador na criação
artística moderna, todos os estágios de produção de
imagem foram afetados de maneira intensa. O maior
impacto se deu no campo da materialidade ao
transformar textos, imagens e sons em código
numérico, aproximando a arte da linguagem,
tratando-a como informação. Esses aspectos das
imagens produzidas através de suportes digitais dão
origem a novas formas de representação que
deslocam a relação olho-imagem-objeto e inauguram
poéticas sintéticas e numéricas ao prescindir da
presença do objeto durante a representação,
tornando o dispositivo técnico um elemento do
processo criativo (PLAZA & TORRES, 1998).
A crise que a computação causa ao código
fotográfico expande-se e influencia a compreensão
da realidade cotidiana, pois as novas imagens
produzidas são estruturas linguísticas e matemáticas
sem contexto sócio cultural nem história, pois existem
apenas no ambiente do computador. Ao deixar de
lado a referência imediata de um mundo físico e tátil,
a imagem está mais no nível da mediação conceitual
da estrutura (MACHADO, 2001).
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Assim, a representação desloca do campo
referente à visibilidade para o campo do
conhecimento de leis que estruturam e regem o
mundo, gerando assim um “realismo conceitual” que
põe na ordem do dia novas modalidades da imagem
e a ruptura com o código fotográfico (PLAZA &
TORRES, 1998; MACHADO, 2001). O referente do
mundo físico é, muitas vezes, substituído por
“modelos de memória” dos softwares de computação
gráfica (MACHADO, 2001).
O realismo conceitual faz uso do conhecimento
científico a respeito do comportamento e da
transformação dos objetos para construir suas
matrizes digitais que darão origem às imagens,
produzindo uma ideia utópica do controle absoluto da
produção da imagem e de seu resultado como
representação através da linguagem matemática.
O papel operativo essencial que o cálculo
numérico possui na imagem digital põe em discussão
o realismo destas representações. Por se basear na
aparência fenomenológica das estruturas, essa
iconografia surgida com o código binário dá origem a
uma realidade simulada, composta por modelos e
imagens partidárias do realismo científico da
fotografia (Idem). A representação passa a destacar
e a sublinhar os códigos e signos que encontramos
no mundo real e geram uma realidade simulada mais
real do que a própria realidade.
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Com a descrição exata e rigorosa dos
fenômenos do mundo pela representação numérica,
a simulação busca a substituição do real por modelos
lógico-matemáticos (MACHADO, 2001). A simulação
é capaz de gerar um real a partir de modelos sem uma
realidade imediata (BAUDRILLARD, 1991).
Dessa forma, ela produz um real distinto da
experiência cotidiana e da cópia técnica. Esta
diferente dimensão do real é uma interpretação
formal, unificadora, racional, programada, na qual não
existe o acaso e a desordem como formas
espontâneas de organização. A máquina é
responsável por todas as decisões das imagens. Ela
lhes dá ordenação ou mesmo um caos previsível a
partir da programação. A simulação também se
caracteriza por experimentar o mundo através do
campo simbólico, pois o real simulado nos permite
investigar os sistemas que compõem o real através
dos signos (Idem).
Para Jean Baudrillard (1991), a simulação é a
produção de um real sem origem nem realidade, no
qual acontece a eliminação de qualquer referencial e
a substituição deste por signos extraídos do
conhecimento de uma da realidade existente. Ela
perde conexão com qualquer realidade, pois é o seu
simulacro puro – destituído de essência e qualidades
do real.
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Para o autor, a simulação é a responsável pela
estruturação da hiper-realidade e uma de suas
principais origens. A síntese numérica possui um
papel importante neste processo por permitir a
construção de modelos com base na tentativa e erro,
na combinação de possibilidades de sua aparência. É
ainda importante por gerar um hiperespaço sem
atmosfera. Ainda segundo Baudrillard (Idem), a
simulação diz respeito à ausência de um mundo
referencial para a representação que permaneça
existente após a produção ou o consumo das
imagens. Ela não busca, assim, dissimular a ausência
de materialidade, mas celebra esta falta oferecendo
ao indivíduo novas imagens que acarretam em novas
formas de olhar, de fruição e novos conceitos de
beleza (MACHADO, 2001).
A imagem de síntese não procura fingir ou
imitar o real, mas busca se tornar o real em si, no qual
a simulação precede o referente. Baudrillard (1991, p.
9-10) aponta que simular é pôr em questão a
“diferença do verdadeiro e do falso, do real e do
imaginário”.
Para Couchot (2003, p. 173) “tudo se passa
então como se a simulação numérica engendrasse a
aparição de outra dimensão do real, bem diferente de
uma cópia, de uma representação ou de uma
duplicação: um análogo purificado e transmutado pelo
cálculo”.
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É através do “análogo numérico do mundo”
que Couchot encara as relações que as imagens
mantêm com os indivíduos e com aquilo que elas
representam, ao participarem de um processo
referencial ao oferecer imagens numéricas ao mundo,
alterando e questionando os processos de
semelhança e representação.
A imagem numérica aparenta ter dissolvido a
questão da analogia (BELLOUR In PARENTE, 1993)
em um afastamento entre o sentido e a semelhança,
ou seja, a tecnologia digital não elimina a impressão
de analogia da imagem, ela a reconfigura através de
um afastamento entre o que ela representa (o real
imaginado) e aquilo que ela se torna (a representação
característica do suporte digital).
A imagem numérica se aproxima da
representação característica do foto realismo da
pintura ao adotar uma simulação que toma o código
fotográfico como meta de realização (MANOVICH,
2001). A adoção do código fotográfico como
parâmetro de representação se deve à crença na
representação fiel que a câmera fotográfica produz da
realidade.
Ao transformar em cálculos e operações
matemáticas os códigos de representação da
realidade, a simulação intensifica uma apreensão de
um real que provavelmente não poderia ser captado
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pelo olho humano ou pelo mecanismo ótico da
fotografia, cinema ou televisão.
O realismo codificado das imagens baseado
nas aparências dos fenômenos tende a produzir um
hiper-realismo, que homologa e hiperboliza os
códigos utilizados para a representação de um real
(PLAZA & TORRES, 1998). Essa ênfase nos signos
gera uma realidade cujo sistema de códigos está
descolado de referência ou sem adesão a um
referente. As imagens hiper-reais não deixam de
remeter à existência do objeto, que passou a ser
precedido
pela
sua
construção
simulada
(BAUDRILLARD, 1991).
Dessa forma, um dos principais efeitos das
imagens sintéticas é a construção de uma hiperrealidade baseada na dimensão simbólica.
Baudrillard (1996, p. 96) afirma que o hiper-real
é resultado do processo de reprodutibilidade, no qual
o “real não é somente o que pode ser reproduzido; é
igualmente o que é sempre já reproduzido”. Ele se
configura como uma construção e circulação de
signos resultantes de operações de representações
desde o início inseridas na simulação. Ele ainda
considera que o real incorporou a dimensão
simuladora do hiper-realismo, na qual não é possível
a diferenciação entre representações e realidade. A
simulação derrubou as delimitações que tornavam as
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experiências reais das estéticas e integrou os
domínios.
A imagem numérica aproximou-se, desde o
seu surgimento, da animação, numa tentativa de
integrar o movimento das estruturas aos seus
modelos matemáticos (COUCHOT, 2003). Na
animação, os processos de automatização da
iluminação, da transformação e comportamento das
estruturas e das texturas passaram a exigir
informações desses campos durante o deslocamento
dos objetos. Com isso, as imagens digitais passaram
a necessitar de algoritmos e programações mais
avançadas para obter um bom desempenho das
máquinas e das representações.
Devido à forte ligação que a animação mantém
com o cinema, a sua expressão em meio
computadorizado
também
reproduziu
alguns
aspectos característicos do cinema de animação.
Com a possibilidade de criação de imagens realistas
a partir do cálculo numérico, o realismo
cinematográfico foi intensamente explorado pelas
imagens digitais. Era possível, então, alcançar o que
a animação tradicional nunca conseguira: a
representação exata e minuciosa dos movimentos
dos indivíduos e dos objetos.
A propagação desse estilo hiper-real das
imagens é decorrente das possibilidades surgidas
com o desenvolvimento das pesquisas e estudos das
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leis físicas e comportamentais das estruturas ao
longo da década de 80 e 90. É importante destacar
que a animação digital 3D se distancia do desenho
animado tradicional por perder a linha de contorno
que lhe dava limite (COUCHOT, 2003). Essa linha só
está presente nos desenhos em duas dimensões e
destaca as transformações pelas quais ele é
submetido ao longo do tempo e do movimento.
Por outro lado, a animação resguardou um
espaço de resistência que evitava o realismo
cinematográfico em suas produções. Esse
distanciamento é decorrente da dinâmica artística,
que procura subverter e retorcer os aparatos técnicos
de representação. O aspecto mais comum dessa
visão da animação digital é a exploração do exagero
e da caricatura da constituição das imagens como
forma de personalização e expressão das mentes
criativas existentes por trás dos desenhos.
Ao considerar estas questões levantadas
acerca dos parâmetros originados com o
desenvolvimento da computação gráfica e considerálos a partir de sua penetração na vida cotidiana e das
transformações importantes não apenas no campo da
produção, mas também na fruição dessas imagens.
Estamos sentindo os primeiros efeitos e procurando
registrá-los para compreender como a dinâmica
particular do final do séc. XX influencia o comportando
da sociedade.
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O valor da arte mídia
Os meios de comunicação, especialmente a
TV, são modelos com os quais crianças e jovens se
identificam e, quanto maior é o isolamento da criança
e do jovem, maior é o poder de influência que a mídia
exerce sobre ele (CAMPOS, 1985).
A família tem pouco ou nenhum poder de
decisão quanto ao tipo de programa que as crianças
assistem na televisão. Por um lado, por estarem
geralmente afastados de casa, os pais nem sequer
ficam sabendo o que os filhos assistem. Quando
estão em casa, normalmente não querem iniciar uma
discussão sobre que programas serão vistos.
Geralmente os pais veem a TV apenas como
um calmante para os filhos, estando pouco
conscientes da verdadeira revolução que este
elemento tem provocado na personalidade de suas
crianças.
A TV é a grande divulgadora da mais poderosa
forma de influência sobre as crianças de hoje – a
kinder cultura. A chamada kinder cultura – a cultura
popular a qual as crianças estão submetidas
exatamente por passarem a maior parte de seu tempo
livre entre quatro paredes representa, segundo
Kinchelo e Steinberg, uma pedagogia cultural, um
currículo educacional, desenvolvido prioritariamente,
mas não somente, dentro de casa.
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A educação das crianças pela kinder cultura
ocorre na TV, nos filmes, em jornais e revistas, nos
brinquedos, nos comerciais, nos vídeo games e nos
livros, entre outros (STEINBERG e KINCHELOE,
1997). Este currículo acaba substituindo o currículo
escolar tradicional por ser mais vivo interessante, fácil
e – principalmente mais real.
Assim, as grandes empresas que produzem
toda essa parafernália que tanto atrai as crianças e
também os adolescentes tomaram em suas mãos,
sem resistência adulta, a tarefa de educar os jovens.
Protegidas pela falsa sensação de o que elas
produzem e fazem é inocente e trivial, estas
corporações tiveram o poder de transformar já várias
gerações de crianças em adultos agressivos (ou
submissos), insatisfeitos, compulsivos, consumistas,
incapazes de lidar bem com sua sexualidade e com
suas emoções.
A atual perspectiva estética de Arte
O espectador tem acesso à obra com seu
aparato perceptivo, seus sentidos integrados ao seu
aparato intelectivo e cognitivo; isto é, sua percepção
não exercerá apenas a função de possibilitar da
fruição da obra, mas também a de requisitar da
reflexão, já que solicitará ideias, concepções de
mundo, referências culturais específicas de cada
indivíduo, para que, num jogo de sentido, realize-se a
apreciação ou leitura da obra de arte.
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Essa experiência é a realização de uma
vivência, pois exige a presença efetiva do indivíduo
na relação que estabelece com a obra, ativando e
atualizando seu aparato perceptivo, cognitivo e
simbólico. Move-se do terreno da representação para
outro, indicador da necessidade não só da presença
do espectador no espaço da obra para tornar
presente para si à experiência da fruição do objeto
como também da presença do momento histórico,
cultural e imagético e da interconexão com ele.
Podemos, agora, falar da obra como uma
estrutura em rede, pluralista, multicultural que
interliga em si diversos símbolos: imagens e formas
que podem fazer parte da vida cotidiana dos
indivíduos e também da história das culturas e das
artes e que, ao desmanchar as fronteiras do arranjo e
da ordem habitual, apontam para a contradição e a
indeterminação, porque abarcam o nonsense.
É preciso lembrar que a arte, assim como os
indivíduos,
move-se
e
constroem-se
pela
indeterminação e pela contradição, pelo ser e pelo
não ser, pois, se fôssemos apenas animais
biologicamente
determinados
ou
seres
absolutamente condicionados pela educação ou
sistema social, não sofreríamos as contradições e
indeterminações da nossa condição humana não
constituiríamos e modificaríamos o
mundo
historicamente; enfim, não teríamos arte e sequer
cultura.
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Nesse sentido, a arte produzida na segunda
metade do século XX não persegue o belo, a
construção de formas puras ou universais, nem as
regras para constituí-las. Não rompe com o passado
da história da arte, com as tradições artísticas
anteriores eruditas ou populares, nem mesmo com a
indústria cultural, dita de massas, em busca de novos
cânones ou regras estéticas. Lança mão de todo
conhecimento produzido e atualizado, promovendo
crescente contaminação e diálogo entre as
linguagens plásticas, entre as linguagens eruditas,
populares e comerciais, abarcando em sua
construção outros lugares do conhecimento, lugares
geográficos e sociais, culturais, arquitetônicos,
políticos, econômicos etc.; responde, assim, pelo
multiculturalismo e pela interdisciplinaridade. Adota
as novas tecnologias e os modos artesanais e
industriais, e gera, então, novas modalidades formais,
a exemplo dos objetos e das instalações.
Considera, ainda, que se o contexto do museu
é parte fundamental da Instalação, a primeira
observação a ser feita é que ela não ocupa o espaço,
mas o reconstrói, criticamente. Dessa forma a
Instalação nega, em tese, o poder de compra e não
se presta ao adorno e, portanto, até mesmo a
pretensão tipicamente burguesa de “ter em casa” é
frustrada pela estrutura mesma desses trabalhos, que
remetem ao público em detrimento do privado.
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Nesse sentido, a arte contemporânea
alimenta-se dos avanços da ciência, tal como fazia a
arte moderna no princípio do século XX. A diferença
está na tecnologia a que se tem acesso hoje. Faz-se
uso do computador, do vídeo, da fotografia, do
cinema, da holografia para estabelecer uma produção
por meios mecânicos e eletroeletrônicos ou pelas
combinações interativas destes meios. Buscam-se
também novas percepções e, consequentemente,
novas representações e visões do mundo atual e
futuro.
Contrariamente ao Modernismo, a visão
contemporânea é menos otimista, menos ingênua em
relação à ciência e ao futuro. Seu potencial crítico de
leitura do mundo atual a faz recusar a ideia
modernista de progresso da civilização calcado nos
avanços da ciência e da tecnologia industrial, pois se,
por um lado, esta apresenta benefícios, por outro,
acrescenta prejuízos como poluição ambiental,
desperdício e extermínio de recursos naturais. Daí,
podemos afirmar que a arte contemporânea é menos
orientada para o futuro e mais consciente das
condições presentes.
A arte contemporânea recorre também às
teorias do conhecimento, produzidas após a Segunda
Guerra, por teóricos sociais, psicanalistas, linguistas
que investigam a morte do sujeito ou o fim do
individualismo,
tal
como
apreendido
pela
modernidade clássica.
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Jameson (1985, p.18) afirma que:
Se os grandes modernismos estavam
ligados à invenção de um estilo
pessoal tão inconfundível como a
impressão digital ou o próprio corpo,
isto significa que a estética da
modernidade estava, de certo modo,
organicamente vinculada à concepção
de um eu singular e de uma identidade
privada (...) das quais se podiam
esperar o engendramento de sua
visão singular de mundo, forjada em
seu próprio estilo, singular e
inconfundível.

Hoje, já não vivemos mais a experiência do eu
singular, seja pela padronização imposta pelo
mercado e pelo consumo concomitante, pela
globalização do imaginário, pelos meios de
comunicação, pela explosão demográfica, seja pelo
capitalismo corporativo.
Consequentemente, ninguém mais possui um
mundo privado e único. Ao se investigarem as
condições atuais de subjetivação do sujeito, pode-se
falar da padronização das mentalidades e
sensibilidades. Nesse fato o esgotamento dos
modelos de singularidade da modernidade.
Considera, ainda, que os artistas da atualidade já não
conseguirão inventar novos estilos, porque todos já
foram inventados, sendo restrito o número de
combinações possíveis e mais singulares dos estilos
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já concebidos; isto justificaria, o pastiche como estilo
na arte contemporânea.
Podemos considerar, entretanto, ampliando
essa discussão, que a época atual, relacionada à
nova fase do capitalismo avançado, multinacional e
de consumo, gerou uma nova dialética do mundo
concreto. Milton Santos, em O retorno do território,
explica que se antes era o Estado quem definia e
moldava os lugares, sendo o território sua própria
base fundamento, hoje, vivemos a interdependência
universal dos lugares como a nova realidade do
território, “(...) evoluímos da noção, tornada antiga, de
Estado Territorial para a pós-modernidade de
transnacionalização do território” (1996, p.15).
Pode-se notar esse fato no surgimento de um
mercado cultural internacional que unifica o mundo,
caminha em direção à homogeneidade tecnológica,
cultural e corporativa, difundindo-se por meio do
marketing de massa e das estratégias tecnológicas
de comunicação.
Constata-se que essas duas tendências não
estão separadas e são interdependentes, ocorrendo,
às vezes, em um mesmo país, ocupando as mesmas
pessoas, sendo isso o que denominamos de dialética
do mundo concreto. Uma dialética geradora, portanto,
de atitudes e comportamentos que vão desde os de
respeito à pluralidade e às diferenças e dos de
aceitação do multiculturalismo até os de defesa da
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supremacia das culturas centrais sobre as periféricas
pela política da exclusão econômica e racial.
Nesse contexto, nessa nova dialética do
mundo concreto, é que a arte contemporânea vai
encontrar seu espaço de atuação, e celebrar, ainda,
a esfera do imaginário, interagir com as outras esferas
do saber, das práticas políticas e sociais e efetivar as
relações entre cultura e arte.
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O CAMINHO DA LEITURA
Marilda Juliano

Para se contar histórias, é preciso também
possui segredos e técnicas. O contador de historias
deve estar consciente de que o importante da história
é que ele conta o que realmente aconteceu, dando
vida à narrativa, por isso há a necessidade de
escolher bom texto e recria-lo numa linguagem oral
consistente.
Os professores querendo que seus alunos se
tornem leitores, precisam estabelecer relações entre
a linguagem, a leitura e a escrita como prática social
e cultural. Por meios dos contos, o professor pode
alcançar objetivos prazerosos para a aprendizagem
de seus alunos.
Contar história faz com que a criança crie um
mundo imaginário facilitando a aquisição da leitura,
pois ao contar histórias à criança desenvolve a
linguagem oral e escrita, além disso, estimula a sua
reflexão e atitudes comportamentais.
Para Lajolo (2000) lê-se para ampliar os limites
do próprio conhecimento, para obter informações
simples e complexas; Lê-se para saber mais sobre o
universo; lê-se na busca de diversão e descontração.
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A importância da leitura
A escola e as famílias devem oferecer às
crianças o conhecimento e a formação de indivíduos
críticos, comprometidos consigo mesmo e com a
sociedade, capazes de agir e a buscar o aprendizado
de leitores competentes. Muitas famílias têm
demonstrado o desinteresse pela leitura, e a de fazêla, compreendendo um suas possibilidades de acesso
ao conhecimento cultural.
Portanto, é tarefa dos pais e da escola, buscar
maneiras de estimular a capacidade de ler, e o prazer
pela leitura.
Freire (2000) aponta para o reconhecimento de
que a leitura do mundo precede sempre a leitura da
palavra e a leitura da palavra escrita implica na
ampliação da leitura do mundo. Assim, o não
desenvolvimento de bons leitores limita as
possibilidades de leitura do mundo, da compreensão
da realidade social e da intervenção do sujeito
buscando a transformação da sociedade.
O acesso a diferentes tipos de texto,
mesmo bem antes da alfabetização,
permitirá desenvolver na criança
elementos constitutivos do texto:
vocabulário,
estrutura,
enredo,
coerência
interna,
elenco
de
personagens e, além disso, o uso
social da escrita, elementos esses que
serão fundamentais no processo de
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alfabetização. (BRASIL, 1998, vol.3, p.
123).

Nas ideias de Abramovich (1989), os contos
são instrumentos privilegiados nas histórias infantis.
Além de desenvolver o interesse pela leitura, vêm
também ampliar o universo vocabular, permitir o
exercício da fantasia e da criatividade. Dar
possibilidade à expressão desses pensamentos
possibilitará um crescimento pessoal e social, que
vivem fantasias semelhantes.
De acordo com o autor, as poesias para as
crianças é um encantamento pois lhes parecem
brincadeiras com as palavras. O ritmo, a métrica e as
rimas são logo percebidos pelas crianças, que
passam a brincar de fazer poesia, focam sua atenção
à sonoridade das palavras, e montam seus versinhos
orgulhosamente.
Abramovich (1989) relata que histórias em
quadrinhos são aceitas para o entretenimento das
crianças. Contudo, essas leituras carregam grandes
possibilidades de trabalho com texto, pois têm uma
linguagem própria, aliando recursos de imagem e
texto, apresentando histórias com textos curtos e
sendo muito atraentes às crianças. Para as crianças
que começam a perceber as letras e como elas
formam palavras, e aventuram-se pelas primeiras
leituras, oferece a vantagem adicional de serem
escritos com letras maiúsculas, aquelas que eles
começam a identificar primeiro. É imprescindível
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contar também com gibis na biblioteca familiar e na
escola.
Assim, desde muito pequenas as crianças
adoram as cantigas, quadrinhas, parlendas, e
demonstram muita facilidade em memorizá-las,
passando a cantá-las ou declamá-las em vários
momentos. Além de serem textos ricos por trazerem
consigo a cultura dos países, regiões e momentos
históricos em que foram criadas e por terem sido
transmitidas geração após geração, esses textos são
privilegiados para promover a aquisição de
vocabulário e, na alfabetização, permitirem a
correspondência entre a escrita e a sua leitura, pois
por serem familiares às crianças, ajudam-nas a não
se preocuparem com o conteúdo e focalizar sua
atenção à forma da escrita.
A prática da leitura se faz presente em nossas
vidas desde o momento em que começamos a
"compreender" o mundo à nossa volta. No constante
desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas
que nos cercam, de perceber o mundo sob diversas
perspectivas, de relacionar a realidade com a que
vivemos, no contato com um livro, enfim, em todos
estes casos estamos de certa forma, lendo sem nos
darmos conta.
A leitura, é um exercício reflexivo porque ao
mesmo tempo em que se lê, é necessário que se
reflita sobre a mensagem que o autor tenta nos
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passar. E é também um exercício critico, porque não
basta absorver o que diz o autor. Mas é preciso
confrontar sua mensagem com nossas próprias idéias
e valores.
Assim, podemos afirmar que a leitura constituise em um dos fatores mais importantes para o
aprendizado de qualquer conteúdo, assim como para
o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas em que
as crianças necessitarão de realizar no decorrer de
suas vidas, tanto de estudantes como diária, para a
formação de cidadãos críticos.
Nesse processamento do texto, tornam-se
importante também alguns conhecimentos prévios do
leitor: os linguísticos, que correspondem ao
vocabulário e regras da língua e seu uso; os textuais,
que englobam o conjunto de noções e conceitos
sobre o texto; e os de mundo, que correspondem ao
acervo pessoal do leitor. Numa leitura na qual a
compreensão do que se lê são alcançados, esses
diversos tipos de conhecimento estão em juntas.
Logo, percebemos que a leitura é um processo
interativo.
Dessa forma, o único limite para a amplidão da
leitura é a imaginação do leitor; é ele mesmo quem
constrói as imagens acerca do que está lendo. Por
isso ela se revela como uma atividade extremamente
frutífera e prazerosa. Por meio dela, além de
adquirimos mais conhecimentos e cultura, o que nos
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fornece maior capacidade de diálogo e nos prepara
melhor para atingir às necessidades de um mercado
de trabalho exigente, experimentamos novas
experiências, ao conhecermos mais do mundo em
que vivemos e também sobre nós mesmos, já que ela
nos leva à reflexão.
Os primeiros contatos despertam na criança o
desejo de concretizar o ato de ler o texto escrito,
facilitando o processo de alfabetização. A
possibilidade de que essa experiência sensorial
ocorra será maiores quanto mais frequentes for o
contato da criança com o livro.
No Brasil as crianças, enfrentam dificuldades
ao acesso a leitura devido aos fatores sociais,
econômicos e políticos. As poucas bibliotecas
escolares existentes não dispõem de um acervo
adequado, ou de profissionais competentes a orientar
o público infantil.
Em relação à família o problema é o mesmo.
Os pais, quando se interessam em comprar livros,
muitas vezes os escolhem pela capa por falta de uma
orientação direcionada às preferências das crianças.
A leitura infantil
Antes de a criança entrar na escola, ela
observa e questiona o mundo que a rodeia. Seu
contato com o conhecimento acumula descobertas e
informações para si mesmas.
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É importante que ela, desde o inicio da escolaridade, possa
ampliar, rever e reformular as noções que construiu (e constrói)
em seu dia-a-dia, vindo a reformular, ampliar ou abandonar suas
hipóteses e explicações. (FERREIRO, 1999 p.35)

Assim, podemos perceber que as crianças são
facilmente alfabetizáveis, pois gostam de aprender
coisas novas. Mas sua curiosidade não é estimulada
quando são obrigadas a copiar. O importante é que
aprendam a escrever como aprendem a falar.
A escola precisa oferecer e estimular a escrita
de forma prazerosa a modo que as crianças que não
têm acesso a jornais, livros e outros instrumentos
citados não sabem por que devem aprender a
escrever. Ocultando essa informação, a escola
discrimina e prejudica, criando traumas nos jovens
aprendizes. Enquanto as crianças mais pobres
continuarem a ser discriminadas pelo método
mecânico, mais teremos adultos analfabetos e
indispostos a uma nova submissão ao sistema
escolar.
Portanto, as crianças estão em constante
processo de aprendizagem e ainda não possuem
estruturas de pensamento fixas, podem ser
facilmente levadas a perceber que cada exercício,
cada informação nos livros, é também leitura.
A fim de conseguir uma alfabetização de
melhor qualidade, inclusive para as crianças
marginalizadas, alguns dos principais objetivos são
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levar à leitura compreensiva de diversos tipos de
textos, e à curiosidade diante das representações
escritas da língua. Dessa forma, dentro de dois anos,
a maioria das dúvidas manifestadas pelas crianças
será sobre sinais e ortografia. Mas essas dúvidas
devem estar dentro de um contexto; do contrário, a
alfabetização estará ainda sendo deficiente.
As variações culturais quanto à pronúncia
devem ser respeitadas tanto quanto as construções
da escrita a partir da pronúncia. O contrário é mais um
fator de discriminação.
Para a autora Ferreiro (1999), classifica em três
tipos os materiais que facilitam as ações de
alfabetização na sala de aula:
1. Os dirigidos aos professores;
2. Os materiais que estimulam a leitura, além
de possibilitar reflexão crítica e debates
sobre as informações;
3. Os materiais para aprender a ler.
Portanto, os professores ao incentivarem a
leitura e o conto de historias, motivam as crianças a
lerem por prazer, desenvolvendo-lhes a capacidade
de sonhar, viver a magia contida nos livros,
proporcionando consequentemente o gosto pela
leitura. Assim, a Literatura Infantil deve receber maior
importância por parte dos professores, pois contribui
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muito para o processo de construção da leitura e
escrita.
A partir daí, podemos começar a refletir sobre
o relacionamento leitor/texto. Para que isso aconteça,
além dos já referidos processamento cognitivo da
leitura e conhecimentos prévios necessários a ela, é
preciso que o leitor esteja comprometido com sua
leitura.
Os contos de fadas por exemplo, exercem uma
influência muito benéfica na formação da
personalidade porque, através da assimilação dos
conteúdos da estória, as crianças aprendem que é
possível vencer obstáculos e saírem-se vitoriosas.
Isso ocorre porque, durante o desenrolar da trama, a
criança se identifica com as personagens e “vive” o
drama que ali é apresentado de uma forma
geralmente simples, porém impactante.
“Conflitos internos importantes, inerentes ao
ser humano, como a inevitabilidade da morte, o
envelhecimento, a luta entre o bem e o mal, a inveja,
etc. são tratados nos contos de fadas de modo a
oferecer desfechos otimistas”. (BETTELHEIM, 1980
p.45)
A criança, internamente, fará a transposição
para a sua realidade atual. E em função de suas
necessidades
psíquicas
momentâneas,
vão
reelaborando seus conteúdos internos através da
repetição da estória. É por isso que tão comumente
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vemos as crianças pedirem a seus pais que repitam a
mesma estória inúmeras vezes, que a contem
novamente sem nenhuma modificação: trata-se da
referência que ela está usando para compreender-se,
para elaborar suas angústias ainda não resolvidas.
A prática do compartilhamento dos contos de
fadas “deve ser estimulada porque nessa atividade
fica mais fácil para as crianças falarem sobre suas
angústias, partilhar suas dúvidas e ansiedades sem
se expor”. (BETTELHEIM, 1980 p.52)
A literatura infantil é um elemento essencial
para a introdução da leitura e da escrita no universo
infantil, no entanto é possível estender seu campo de
atuação a outros aspectos cognitivos. Através da
literatura infantil é possível se trabalhar com diversos
ambientais.
“Através da literatura infantil é possível
se trabalhar com diversos ambientes,
diversos personagens e diversas
situações que abrem espaço para a
discussão e reflexão de conceitos
relacionados à ética, respeito ao
próximo
e
tolerância”.
(ABRAMOVICH, 1995 p.40)

Ao trabalhar com literatura infantil, dentro do
ambiente escolar, abre-se espaço para se trabalhar
conteúdos que se tornam fundamentais para a
formação de cidadãos críticos e reflexivos. Através de
uma atividade agradável, lúdica e imaginativa, e é
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possível consolidar elementos fundamentais para o
desenvolvimento social.
É preciso, neste sentido, superar o abismo
conceitual que separa a eficácia cognitiva da leitura,
o prazer da leitura e o desenvolvimento de uma visão
critica e reflexiva da realidade. A literatura infantil, se
bem trabalhada, em sala de aula, possibilita esta
intensa convergência dos elementos.
Segundo
Ferreiro
(1999,
p.24)
“O
desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem
duvida, em um ambiente social. Mas as praticas
sociais assim como as informações sociais, não são
recebidas passivamente pelas crianças.” Atualmente,
muitos professores ainda definem erroneamente o
processo de alfabetização como sinônimo de uma
técnica.
De acordo com suas experiências com
crianças, Ferreiro (1999, p.44), esquematiza algumas
propostas fundamentais sobre o processo de
alfabetização inicial:
•

Restituir a língua escrita seu caráter de
objeto social;

•

Desde o início (inclusive na pré-escola) se
aceita que todos na escola podem produzir
e interpretar escritas, cada qual em seu
nível;
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•

Permite-se e estimula-se que a criança
tenha interação com a língua escrita, nos
mais variados contextos;

•

Permite-se o acesso o quanto antes
possível à escrita do nome próprio;

•

Não se supervaloriza a criança, supondo
que de imediato compreendera a relação
entre a escrita e a linguagem.

•

Não se pode imediatamente, ocorrer
correção gráfica nem correção ortográfica.

Entretanto no processo de alfabetização inicial,
nem sempre esses critérios são utilizados. Sabemos
que os professores ensinam da mesma maneira
como aprenderam quando eram alunos, e não
aceitam os erros que seus alunos cometem.
Ferreiro (1999, p.47) afirma que “a
alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas
um processo cujo início é na maioria dos casos
anterior a escola é que não termina ao finalizar a
escola primária”.
A autora defende que, de todos os grupos
populacionais as crianças são as mais facilmente
alfabetizáveis e estão em processo continuo de
aprendizagem, enquanto que os adultos já fixaram
formas de ação e de conhecimento mais difíceis de
modificar ressalta ainda que:
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Há crianças que chegam à escola
sabendo que a escrita serve para
escrever coisas inteligentes, divertidas
ou importantes. Essas são as que
terminam de alfabetizar-se na escola,
mas começaram a alfabetizar muito
antes, através da possibilidade de
entrar em contato, de interagir com a
língua escrita. Há outras crianças que
necessitam da escola para apropriarse da escrita. (FERREIRO, 1999, p.23)

A pesquisadora, assumindo ser dedicada
fundamentalmente a tentar compreender o
desenvolvimento das conceitualizações infantis sobre
a língua escrita, afirmam que através dos resultados
obtidos uma conclusão deve ser considerada as
crianças são facilmente alfabetizáveis foram os
adultos que dificultaram o processo de alfabetização
delas.
A prática da leitura
De
acordo
com
Ferreiro
(2000),
tradicionalmente, as decisões a respeito da pratica
alfabetizadora tem-se centrado na polemica sobre os
métodos utilizados. Métodos analíticos contra os
métodos sintéticos, fonéticos, contra global, entre
outros. A metodologia normalmente utilizada pelos
professores parte daquilo que é mais simples,
passando para os mais complexos.
Para Ferreiro e Teberosky (1985) a
preocupação dos educadores tem-se voltado para a
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busca do melhor ou do mais eficaz dos métodos,
levando a uma polemica entre dois tipos
fundamentais; método sintético e método analítico.
O método sintético preserva a
correspondência entre o oral e o
escrito, entre som e a grafia. O que se
destaca neste método é o processo
que consiste em partir das partes do
todo, sendo letras os elementos
mínimos da escrita. O método analítico
insiste no reconhecimento global das
palavras ou orações; a análise dos
componentes se faz posteriormente
(FERREIRO e TEBEROSKY, 1985,
p.19).

Para
Ferreiro
(2000)
diz
que
se
compreendermos que qualquer informação tem que
ser assimilada, e, portanto, transformada para ser
operante, então teríamos que aceitar também que os
métodos (como sequencia de passos ordenados para
chegar a um fim), não oferecem mais do que
sugestões, incitações, praticam de rituais ou conjunto
de proibições. O método, segundo a autora, não cria
conhecimento.
O que seria correto, na concepção da autora,
seria se interrogar, “através de que tipo de prática a
criança é introduzida na linguagem escrita, e como se
apresenta esse objeto no contexto escolar”
(FERREIRO, 2000, p.30).
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Existem práticas que levam a criança às
convicções de que o conhecimento é algo que os
outros possuem e que só se pode adquirir da boca
destes, deixando, assim, de ser participante da
construção. Algumas práticas levam a pensar que
aquilo que existe para conhecer já foi estabelecido,
como um conjunto de coisas fechado que não podem
se modificar. Há por fim, praticas que leva a criança
neste caso fique sem participar do conhecimento,
como espectador ou receptor daquilo que o professor
ensina.
Ferreiro afirma que “nenhuma pratica
pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo
modo de conceber o processo de aprendizagem e o
objeto dessa aprendizagem” (2000, p.31).
O professor não pode, então, se tornar um
prisioneiro de suas próprias convicções; as de um
adulto já alfabetizado. Para ser eficaz “deverá adaptar
seu ponto de vista ao da criança. Uma tarefa que não
é nada fácil” (FERREIRO, 2000, p.61).
Teberosky
(1985)
relata
que
a
responsabilidade é de todo o sistema, não apenas do
professor. Quando a escola acredita que a
alfabetização se dá em etapas e primeiro ensina as
letras e os sons e mais tarde induz à compreensão do
texto, faz o processo errado. Se há separação entre
ler e dar sentido, fica difícil depois para juntar os dois.
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Uma criança que tenha acabado as quatro
primeiras séries, apesar de dominar os códigos da
língua, pode ter dificuldade em compreender um texto
e não estar habituada a estudar. Algumas
apresentam resistência a tudo o que se refere à
escola por motivos vários. Outras têm mesmo
dificuldades e, por não saber superá-las ou não
contar com alguém para ajudar, evitam contato com
textos.
A autora retrata que devemos acreditar que o
aluno pode aprender é a melhor atitude de um
professor para chegar a um resultado positivo em
termos de alfabetização. Um professor que não acha
que o estudante seja capaz de aprender é
semelhante a um pai que não compra uma bicicleta
para o filho porque esse não sabe pedalar. Sem a
bicicleta, vai ser mais difícil aprender.
Teberosky (1985) diz que para afirmar se a
culpa é ou não de determinada maneira de ensinar,
seria necessário ter um estudo aprofundado das
práticas pedagógicas dos alfabetizadores em todo o
país. Uma coisa é o que eles declaram fazer, outra é
o que eles executam de fato. Quem afirma que uma
forma de alfabetizar é melhor que a outra está apenas
dando sua opinião pessoal já que não existe
nenhuma pesquisa nessa linha.
A dificuldade em alfabetizar no Brasil é
histórica e já existia mesmo quando o método fônico
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estava na moda. Não dá para comparar um país com
outro, porque não é somente a maneira de ensinar
que muda.
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ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Marileuza Gomes Parnaiba

Paulo Freire (2000), aponta para o
reconhecimento de que a leitura do mundo precede
sempre a leitura da palavra e a leitura da palavra
escrita implica na ampliação da possibilidade de
leitura do mundo. Assim, o não desenvolvimento de
bons leitores limita as possibilidades de leitura do
mundo, da compreensão da realidade social e da
intervenção do sujeito buscando a transformação da
sociedade.
O acesso a diferentes tipos de texto,
mesmo bem antes da alfabetização,
permitirá desenvolver na criança
elementos constitutivos do texto:
vocabulário,
estrutura,
enredo,
coerência
interna,
elenco
de
personagens e, além disso, o uso
social da escrita, elementos esses que
serão fundamentais no processo de
alfabetização.
Isso
porque
constatamos
que
“as
crianças
constroem conhecimentos sobre a
escrita muito antes do que se
supunha” (BRASIL, 1998, vol.3, p.
123).

Antes da criança entrar na escola, ela observa
e questiona o mundo social e natural que a rodeia.
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Seu contato sistemático com o conhecimento
acumula descobertas e informações para si mesma.
É importante que ela, desde o inicio da
escolaridade, possa ampliar, rever e
reformular as noções que construiu (e
constrói) em seu dia-a-dia, vindo a
reformular, ampliar ou abandonar suas
hipóteses e explicações. (FERREIRO,
1999 p.35)

Assim, podemos perceber que as crianças são
facilmente alfabetizáveis, pois gostam de aprender
coisas novas. Mas sua curiosidade não é estimulada
quando são obrigadas a copiar. O importante é que
aprendam a escrever como aprendem a falar.
A escola precisa oferecer e estimular a escrita
de forma prazerosa a modo que as crianças que não
têm acesso a jornais, livros e outros instrumentos
citados não sabem por que devem aprender a
escrever. Ocultando essa informação, a escola
discrimina e prejudica, criando traumas nos jovens
aprendizes. Enquanto as crianças mais pobres
continuarem a ser discriminadas pelo método
mecânico, mais teremos adultos analfabetos e
indispostos a uma nova submissão ao sistema
escolar.
Portanto, as crianças estão em constante
processo de aprendizagem e ainda não possuem
estruturas de pensamento fixas, podem ser
facilmente levadas a perceber que cada exercício,
cada informação nos livros, é também leitura.
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A fim de conseguir uma alfabetização de
melhor qualidade, inclusive para as crianças
marginalizadas, alguns dos principais objetivos são
levar à leitura compreensiva de diversos tipos de
textos, e à curiosidade diante das representações
escritas da língua. Dessa forma, dentro de dois anos,
a maioria das dúvidas manifestadas pelas crianças
será sobre sinais e ortografia. Mas essas dúvidas
devem estar dentro de um contexto; do contrário, a
alfabetização estará ainda sendo deficiente.
As variações culturais quanto à pronúncia
devem ser respeitadas tanto quanto as construções
da escrita a partir da pronúncia. O contrário é mais um
fator de discriminação.
A psicogênese da língua escrita constitui-se
por uma seqüência crescente de níveis de
complexidade da compreensão da criança em relação
à leitura e a escrita. A construção do objeto conceitual
“ler e escrever”, faz-se, portanto, durante vários anos,
através de um processo progressivo de elaboração
pessoal.
Sobre a psicogênese da escrita:
Segundo mostrou a psicogênese da
língua escrita, em uma sociedade
letrada
as
crianças
constroem
conhecimentos sobre a escrita desde de
muito cedo, a partir do que podem
observar e das reflexões que fazem a
esse respeito. Em busca de uma lógica
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que explique o que não compreendem
quando ainda não se alfabetizaram, as
crianças elaboram hipóteses muito
interessantes sobre o funcionamento da
escrita. (FERREIRO, 1999 p.37)

A psicogênese da língua escrita, formulada por
Emilia Ferreiro consiste em um modelo explicativo do
real. Uma tentativa de descrever coerentemente o
que é comum a todos os processos individuais de
alfabetização. A psicogênese da língua escrita mostra
que o processo de aprendizagem não é dirigido pelo
processo de ensino. Nesse aspecto que existe o
diferencial da teoria, ao invés de questionar como o
professor deve alfabetizar, Emilia Ferreiro enfoca
como o aluno se alfabetiza. Para a autora a criança o
domínio da escrita resulta de um longo processo de
desenvolvimento de funções comportamentais
complexas, na qual participa e atua.
Ferreiro e Teberosky (1985) que afirma que a
criança já elaborou uma concepção acerca da escrita
muito antes de receber instrução formal escolar.
No que diz respeito à relação desenho/escrita,
Ferreiro e Teberosky (1979) analisaram a postura da
criança diante de uma gravura com legenda e
verificaram que, para a criança diante de uma gravura
com legenda e verificaram que, para a criança, o que
está escrito é sempre previsível a partir do desenho e
que, numa primeira etapa de conceitualização, o
desenho e o texto constituem uma única unidade.
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A partir dessa constatação é desenvolvida toda
a concepção das fases de desenvolvimento da
relação da criança com a escrita, a passagem do
desenho (símbolos/desenhos) até a escrita
ortográfica, vai depender da fase pela qual a criança
está passando.
Ferreiro (1999), defende que “esse processo
de construção cognitiva se caracteriza por
estruturações e sucessivas reestruturações, geradas
pelos desequilíbrios originários nas contradições
entre esquemas diferentes”, afirmando, ainda que, é
possível destingir três grandes períodos:
a) O primeiro período caracteriza-se pela
distinção entre o modo de representação figurativo e
o não-figurativo, ou seja, o sujeito é capaz de fazer a
distinção entre "desenhar" e "escrever"; começa a
utilizar sinais gráficos diversos (linhas, bolinhas, letras
e números) com determinada repetição para
representar a escrita. Ou seja, nesse período sujeito
consegue diferenciar o sistema de representação da
escrita de outros sistemas de representação:
fundamentalmente diferencia o desenho da escrita.
Os sujeitos começam autilizar marcas figurativas
quando desenham e não figurativas quando
escrevem.
b) No segundo período, verifica-se a
construção de formas de diferenciação entre os sinais
gráficos que se manifestam pelo controle progressivo
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das variações, tanto sobre o eixo quantitativo (o
sujeito estabelece quantidades diferentes de grafias
para representar diferentes palavras), como sob o
eixo qualitativo (o sujeito varia o repertório e a posição
das grafias para obter escritas diferentes).
Essas variações realizadas nesse período
correspondem à fase pré-silábica, sendo que uma
das características da escrita é a correspondência da
quantidade de sinais gráficos ao tamanho do objeto e
não ainda, aos sons da fala.
c) No terceiro período, verifica-se a fonetização
da escrita pela atenção que o sujeito começa a dar às
propriedades sonoras dos significantes, ou seja, dáse à descoberta de que as partes da escrita (letras)
podem corresponder a outras tantas partes da
palavra. Nesse período a pessoa chega a diferenciar
as escrituras, relacionando-as com a pauta sonora da
fala.
Ferreiro e Teberosky (1985), constataram ao
analisar como as crianças escrevem sem a ajuda
escolar, que elas consideram letras, símbolos e
desenhos como forma de escrita. Os resultados
obtidos dessa análise definiram cinco etapas
evolutivas no longo caminho para a aquisição e
domínio do sistema alfabético. Isto é entre a
representação inicial, constituída por simples
rabiscos, até a final, na qual a criança já descobriu
que cada letra de uma palavra representa
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corresponde a um som da fala (fonema), há uma
longa distância a ser percorrida.
De acordo com Ferreiro (1999, p.11), estudos
sobre alfabetização, dentre outros desdobramentos
mostra necessidade de enfatizar a trilogia das
Didáticas dos Níveis Pré Silábico, Silábico e
Alfabético não representa momentos distintos do
trabalho de alfabetização mas, ao contrário, devem
ser operacionadas simultaneamente, atendendo a
benéfica heterogeneidade dos níveis dos alunos
numa mesma sala de aula e a interferência de outros
fatores na leitura e na escrita.
Para a autora Ferreiro (1999), classifica em
três tipos os materiais que facilitam as ações de
alfabetização na sala de aula:
1. os dirigidos aos professores;
2. os materiais que estimulam a leitura, além de
possibilitar reflexão crítica e debates sobre as
informações;
3. os materiais para aprender a ler.
Portanto, os professores ao incentivarem a
leitura e o conto de historias, motivam as crianças a
lerem por prazer, desenvolvendo-lhes a capacidade
de sonhar, viver a magia contida nos livros,
proporcionando consequentemente o gosto pela
leitura. Assim, a Literatura Infantil deve receber maior
importância por parte dos professores, pois contribui
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muito para o processo de construção da leitura e
escrita.
A partir daí, podemos começar a refletir sobre
o relacionamento leitor-texto. Já dissemos que ler é,
acima de tudo, compreender. Para que isso aconteça,
além dos já referidos processamento cognitivo da
leitura e conhecimentos prévios necessários a ela, é
preciso que o leitor esteja comprometido com sua
leitura.
Segundo
Ferreiro
(1999,
p.24)
“O
desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem
duvida, em um ambiente social. Mas as praticas
sociais assim como as informações sociais, não são
recebidas passivamente pelas crianças.” Atualmente,
muitos professores ainda definem erroneamente o
processo de alfabetização como sinônimo de uma
técnica.
De acordo com suas experiências com
crianças, Ferreiro (1999, p.44), esquematiza algumas
propostas fundamentais sobre o processo de
alfabetização inicial:
•

Restituir a língua escrita seu caráter de objeto
social;

•

Desde o início (inclusive na pré-escola) se
aceita que todos na escola podem produzir e
interpretar escritas, cada qual em seu nível;
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•

Permite-se e estimula-se que a criança
tenham interação com a língua escrita, nos
mais variados contextos;

•

Permite-se o acesso o quanto antes possível
à escrita do nome próprio;

•

Não se supervaloriza a criança, supondo que
de imediato compreendera a relação entre a
escrita e a linguagem.

•

Não se pode imediatamente, ocorrer correção
gráfica nem correção ortográfica.

Entretanto no processo de alfabetização inicial,
nem sempre esses critérios são utilizados. Sabemos
que os professores ensinam da mesma maneira
como aprenderam quando eram alunos, e não
aceitam os erros que seus alunos cometem.
Ferreiro (1999, p.47) afirma que “a
alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas
um processo cujo início é na maioria dos casos
anterior a escola é que não termina ao finalizar a
escola primária”. A autora defende que, de todos os
grupos populacionais as crianças são as mais
facilmente alfabetizáveis e estão em processo
continuo de aprendizagem, enquanto que os adultos
já fixaram formas de ação e de conhecimento mais
difíceis de modificar ressalta ainda que:
Há crianças que chegam à escola
sabendo que a escrita serve para
escrever coisas inteligentes, divertidas
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ou importantes. Essas são as que
terminam de alfabetizar-se na escola,
mas começaram a alfabetizar muito
antes, através da possibilidade de entrar
em contato, de interagir com a língua
escrita. Há outras crianças que
necessitam da escola para apropriar-se
da escrita. (FERREIRO, 1999, p.23)

A pesquisadora, assumindo ser dedicada
fundamentalmente a tentar compreender o
desenvolvimento das conceitualizações infantis sobre
a língua escrita, afirma que através dos resultados
obtidos uma conclusão deve ser considerada as
crianças são facilmente alfabetizáveis foram os
adultos que dificultaram o processo de alfabetização
delas.
De
acordo
com
Ferreiro
(2000),
tradicionalmente, as decisões a respeito da pratica
alfabetizadora tem-se centrado na polemica sobre os
métodos utilizados. Métodos analíticos contra os
métodos sintéticos, fonéticos, contra global, entre
outros. A metodologia normalmente utilizada pelos
professores parte daquilo que é mais simples,
passando para os mais complexos.
Para Ferreiro e Teberosky (1985) a
preocupação dos educadores tem-se voltado para a
busca do melhor ou do mais eficaz dos métodos,
levando a uma polemica entre dois tipos
fundamentais; método sintético e método analítico.
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O método sintético preserva a
correspondência entre o oral e o escrito,
entre som e a grafia. O que se destaca
neste método é o processo que consiste
em partir das partes do todo, sendo
letras os elementos mínimos da escrita.
O método analítico
insiste no
reconhecimento global das palavras ou
orações; a análise dos componentes se
faz posteriormente (FERREIRO e
TEBEROSKY, 1985, p.19).

Para
Ferreiro
(2000)
diz
que
se
compreendermos que qualquer informação tem que
ser assimilada, e, portanto, transformada para ser
operante, então teríamos que aceitar também que os
métodos (como sequência de passos ordenados para
chegar a um fim), não oferecem mais do que
sugestões, incitações, praticam de rituais ou conjunto
de proibições. O método, segundo a autora, não cria
conhecimento.
O que seria correto, na concepção da autora,
seria se interrogar, “através de que tipo de prática a
criança é introduzida na linguagem escrita, e como se
apresenta esse objeto no contexto escolar”
(FERREIRO, 2000, p.30).
Existem práticas que levam a criança às
convicções de que o conhecimento é algo que os
outros possuem e que só se pode adquirir da boca
destes, deixando, assim, de ser participante da
construção. Algumas práticas levam a pensar que
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aquilo que existe para conhecer já foi estabelecido,
como um conjunto de coisas fechado que não podem
se modificar. Há por fim, praticas que leva a que o
sujeito (a criança neste caso) fique sem participar do
conhecimento, como espectador ou receptor daquilo
que o professor ensina.
Ferreiro afirma que “nenhuma pratica
pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo
modo de conceber o processo de aprendizagem e o
objeto dessa aprendizagem” (2000, p.31).
O professor não pode, então, se tornar um
prisioneiro de suas próprias convicções; as de um
adulto já alfabetizado. Para ser eficaz “deverá adaptar
seu ponto de vista ao da criança. Uma tarefa que não
é nada fácil” (FERREIRO, 2000, p.61).
Teberosky
(1985)
relata
que
a
responsabilidade é de todo o sistema, não apenas do
professor. Quando a escola acredita que a
alfabetização se dá em etapas e primeiro ensina as
letras e os sons e mais tarde induz à compreensão do
texto, faz o processo errado. Se há separação entre
ler e dar sentido, fica difícil depois para juntar os dois.
Todo educador precisa saber os motivos pelos quais
a alfabetização não ocorre. Sou contra usar rótulos
como alfabetizado e não alfabetizado, leitor e não
leitor. Quando se trata de conhecimento, não existe o
"tudo ou nada".
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Uma criança que tenha acabado as quatro
primeiras séries, apesar de dominar os códigos da
língua, pode ter dificuldade em compreender um texto
e não estar habituada a estudar. Algumas
apresentam resistência a tudo o que se refere à
escola por motivos vários. Outras têm mesmo
dificuldades e, por não saber superá-las ou não
contar com alguém para ajudar, evitam contato com
textos. Cada caso exige atenção e tratamento
diferentes.
A autora retrata que devemos acreditar que o
aluno pode aprender é a melhor atitude de um
professor para chegar a um resultado positivo em
termos de alfabetização. A grande vantagem de
trabalhar com os pequenos é ter a evolução natural a
seu favor. Se não existe patologia, maus tratos
familiares ou algo parecido, eles são máquinas de
aprender: processam rapidamente as informações,
têm boa memória, estão sempre dispostos a receber
novidades e se empolgam com elas. Um professor
que não acha que o estudante seja capaz de aprender
é semelhante a um pai que não compra uma bicicleta
para o filho porque esse não sabe pedalar.
Teberosky (1985) diz que para afirmar se a
culpa é ou não de determinada maneira de ensinar,
seria necessário ter um estudo aprofundado das
práticas pedagógicas dos alfabetizadores em todo o
país. Uma coisa é o que eles declaram fazer, outra é
o que eles executam de fato. Quem afirma que uma
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forma de alfabetizar é melhor que a outra está apenas
dando sua opinião pessoal já que não existe
nenhuma pesquisa nessa linha. A dificuldade em
alfabetizar no Brasil é histórica e já existia mesmo
quando o método fônico estava na moda. Não dá para
comparar um país com outro, porque não é somente
a maneira de ensinar que muda.
Outros fatores, aliás, importantíssimos
influenciam no processo de aquisição da escrita,
como as características de cada idioma. É muito mais
fácil alfabetizar em uma língua em que há
correspondência entre o sistema gráfico e o sonoro
ou naquelas em que as construções sintáticas são
simples, por exemplo.
Considerações importantes
Há inúmeros fatores que impedem a difusão do
habito da leitura. São questões relacionadas ao
conteúdo ministrado pelos educadores ate a própria
forma de como estes conteúdos são trabalhados em
sala de aula. Um conteúdo distante da realidade na
qual os alunos se encontram quando mediados por
professores que não buscam consolidar um processo
critico e reflexivo sobre esta mesma realidade tornase um fato desagradável para grande parte dos
alunos.
Para Teberosky (1985) os professores
precisam criar formas didáticas para que os alunos
compreendam que a leitura é a porta de entrada para
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um mundo repleto de
tecnologia e criatividade.

mistérios,

imaginação,

Se a criança não consegue ir além do que lhe
é permitido mentalmente, cabe observar e usar
técnicas para que esse desenvolvimento ocorra, com
ajuda externa, e colocações de questões para a
própria criança perceber onde está, dentro do que lhe
é cobrado, exigido. Seria uma troca de meios para
que esse desenvolvimento ocorra, fatores internos e
externos intercalando-se. Porém, dependendo do
nível intelectual da constituição mental, pode não
haver um potencial para as novas acomodações.
Os
fatores
sociais
para
Vygotsky
desempenham
um
papel
fundamental
no
desenvolvimento intelectual. A cultura estabelece um
conhecimento que é internalizado e construído pelas
crianças. Piaget reconheceu os fatores sociais no
desenvolvimento
intelectual
que
provoca
desiquilibração e construção desse conhecimento.
Para Piaget, o pensamento aparece antes da
linguagem e para Vygotsky, o pensamento e a
linguagem são processos diferentes e se tornam
interdependentes em expressão do meio.
Vivemos em uma sociedade em que a
aprendizagem e a alfabetização está por toda à parte.
Independentemente de saberem o processo da
aprendizagem, as crianças convivem com isso em
seu dia-a-dia e muitas vezes toma o adulto como seu
257

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

modelo referencial, que interage diretamente sobre
elas.
Assim, foi possível analisar que todo o
processo de aprendizagem está articulado com a
história de cada indivíduo, e o ser humano aprende
mais facilmente quando o novo pode ser relacionado
com algum aspecto de sua experiência prévia, com o
conhecimento anterior, com imagens, palavras e fatos
que estão em sua memória, com vivências culturais.
E por fim vi que as crianças chegam à escola
com experiências e significados diversos em relação
às atividades da aprendizagem/alfabetização e para
o alfabetizador, é importante saber como a criança se
posiciona em relação à palavra escrita, qual o
significado dado a ela em sua família e
comunidade.
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QUESTÃO SOCIAL E SOCIABILIDADE
Ramon Bandeira Lopes

Marx nos ajuda nesta caminhada que
propomos para desvelar as contradições presentes
na realidade concreta marcada pelos antagonismos
de classe, desde o momento em que pela sua
complexificação ficou evidente para o mundo seu
conflito. Nosso objetivo é a partir da contribuição de
autores que discutem as categorias centrais de
análise do método em Marx, identificar como o
sistema capitalista tem se apropriado e acumulado
historicamente da riqueza socialmente produzida pela
classe trabalhadora e os mecanismos que vem
lançando mão para manter o seu domínio
principalmente em momentos de crise.
Essas contradições se manifestam de forma
concreta em suas expressões que afetam
diretamente a classe trabalhadora como o
pauperismo, vulnerabilidade social, falta de moradia e
desemprego. Pretendemos discutir o caráter
contraditório das respostas do capitalismo às
expressões da questão social, através de
parceria/intervenção do Estado com a adoção de
políticas sociais de transferência de renda que
reforçam ainda mais esse caráter contraditório.
Para que tenhamos uma exata dimensão da
realidade social e do contexto em que emerge a
260

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

questão social como expressão da relação
antagônica entre o capital e o trabalho, tomamos
como referencial teórico o método histórico-crítico de
Karl Marx. Netto (2009, p.6) ao abordar o método em
Marx demonstra a polêmica que cerca a ausência de
uma definição precisa do que seja um método no
interior da análise marxista sobre a luta de classes e
o capitalismo. Como sua teoria social está vinculada
a um projeto revolucionário e pela perspectiva crítica,
sua análise esbarra nas reações das concepções
teórico-metodológicas conservadoras.
A contribuição da teoria social crítica marxista é
fundamental para a análise e compreensão dos
fundamentos da realidade social, a partir de sua
leitura radical do capitalismo e do conflito de classes.
Entendemos que o marxismo como contribuição
teórica para se compreender a realidade concreta da
sociedade capitalista vai além de Marx, começa com
Marx e Engels e se estende para além deles, portanto
temos várias correntes que partem de Marx com
diferentes análises, mesmo quando se trata do
entendimento de algumas concepções de Marx.
É importante destacar que com a parceria de
Engels, Marx vai direcionar sua pesquisa para a
análise concreta da sociedade burguesa em suas
particularidades fundadas no modo de produção
capitalista. Esse processo que duraria cerca de
quarenta anos se estruturou sobre três pilares: “a
filosofia alemã, a economia política inglesa e o
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socialismo francês” (LENIN, 1977, p.4-27 e 35-39
apud NETTO, 2009, p.6). Marx não fez “tábula rasa
do conhecimento existente, mas partiu criticamente
dele” (NETTO, 2009, p.6)
Cabe insistir na perspectiva crítica de
Marx em face da herança cultural de
que era legatário. Não se trata, como
pode parecer a uma visão vulgar de
“crítica”, de se posicionar frente ao
conhecimento existente para recusá-lo
ou, na melhor das hipóteses, distinguir
nele o “bom” do “mau”. Em Marx, a
crítica do conhecimento acumulado
consiste em trazer ao exame racional,
tornando-os conscientes, os seus
fundamentos,
os
seus
condicionamentos e os seus limites –
ao mesmo tempo em que se faz a
verificação dos conteúdos desse
conhecimento a partir dos processos
históricos reais. (NETTO, 2009, p.6)

A partir do conhecimento acumulado, Marx
analisou a sociedade burguesa em sua dinâmica o
que configura um longo processo para elaboração
teórica de um método para conhecer a realidade
concreta. A construção dos elementos centrais de seu
método levou cerca de quinze anos de demorada
investigação. NETTO (2009, p. 6) nos diz que a teoria
para Marx como a arte ou o conhecimento religioso é
uma modalidade peculiar de conhecimento. Contudo,
a teoria se distingue numa especificidade, “o
conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal
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como ele é em si mesmo1, na sua existência real e
efetiva, independentemente dos desejos, das
aspirações e das representações do pesquisador”
NETTO (2009, p. 7)
A teoria é, para Marx, a reprodução
ideal do movimento real do objeto pelo
sujeito que pesquisa: pela teoria, o
sujeito reproduz em seu pensamento a
estrutura e a dinâmica do objeto que
pesquisa. E esta reprodução (que
constitui propriamente o conhecimento
teórico) será tanto mais correta e
verdadeira quanto mais fiel o sujeito
for ao objeto. (NETTO, 2009, p.7)

Perguntaríamos qual método seria mais
adequado para a apropriação da realidade na
sociedade contemporânea para tornar explícita sua
contradição?
Com o método marxista aprendemos a
trabalhar com ‘categorias’ e não com ‘conceitos’, não
procuramos, assim, explicações para determinados
aspectos do real, mas apreendemos nos
aproximando deste real e os explicamos da forma
mais próxima, fiel ao que ele realmente é com suas
múltiplas determinações. Portanto, o trabalho, a
pobreza, o desemprego são analisados como
categorias que constituem as determinações
abstratas e concretas que se inscrevem na totalidade
da estrutura social e só poderão ser entendidas à luz
dessa totalidade. A síntese das múltiplas
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determinações não é o ponto de partida, mas o
resultado do esforço por investigar e compreender as
particularidades dessa estrutura social. Para Marx,
pensar soluções para o mundo sem que
correspondam às categorias da realidade produz e
reproduz a manutenção do sistema.
Marx pensa as relações do homem com a
história não de forma especulativa, mas da
perspectiva do ser social historicamente determinado
que, no capitalismo, se revela pelas relações
concretas dos indivíduos sociais, e sua inserção na
classe trabalhadora pela sua condição de exploração
pela classe economicamente dominante. Assim, a
obra de Marx se configura como uma verdadeira
revolução teórica que inaugura uma nova ontologia
do ser social que contesta as vertentes especulativas
anteriores. Marx produz uma contundente crítica à
sociedade burguesa em cujo núcleo está as relações
do trabalho e parte do conjunto das concepções
teóricas presentes em seu tempo para compreender
as novas formas de sociabilidade postas pelo mundo
emergente do capital.
De acordo com NETTO e BRAZ (2007, p.24) é
assim que observando a classe operária e associado
a Friedrich Engels (1820-1895), Marx articulou a
teoria social que analisa o surgimento, o processo de
consolidação e desenvolvimento e a crise da
sociedade capitalista. Entende-se pois, que a
sociedade burguesa não é “natural” nem constitui o
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ponto final da “evolução” humana, que contem
contradições que possibilitam a sua superação
“dando lugar a uma outra sociedade – a sociedade
comunista”, que por sua vez não marca o “fim da
história”, mas o marco inicial de uma nova história,
aquela a ser construída pela humanidade
emancipada” 2 (NETTO e BRAZ, 2007, p.24)
Questão social e as expressões históricas
A história da sociedade burguesa é a história
do enfrentamento entre a classe dominante e a classe
expropriada de seus direitos. Desde a mais antiga
civilização os opressores e os oprimidos sempre
estiveram em constante oposição, ora abertamente,
ora dissimuladamente até que pela transformação
revolucionária uma das classes assume o poder.
O período em foco que oferece um recorte que
possibilita entender o acirramento dessas relações de
classe é a modernidade. Compreende-se como
Modernidade o momento histórico em que surgiu,
durante os séculos XVII, XVIII e XIX um novo modo
de produção de bens materiais, um novo modo de
produção de conhecimento e uma nova organização
societária. Nesse processo encontramos a
fundamentação de Marx em sua concepção teórica
que dá a conhecer e compreender as expressões das
relações sociais num processo de movimento e de
transformação através da práxis humana no trabalho
e em sociedade. A teoria social crítica em Marx se
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ocupa em analisar as relações sociais no modo de
produção capitalista e a questão social decorrente da
apropriação e acumulação da riqueza socialmente
produzida.
Veremos ainda que a sociedade burguesa
moderna, que saiu das ruínas da sociedade feudal
não superou os antagonismos de classes, pelo
contrário substituiu as velhas condições de opressão
por outras formas de perpetuação do poder
adequadas às novas configurações do modo de
produção capitalista.
O contexto histórico em que se dá o
acirramento do conflito entre o capital e o trabalho é
fundamental para se compreender as suas múltiplas
expressões no contexto social que se ampliam até a
configuração contemporânea da sociabilidade
humana. O objetivo central deste tópico é resgatar
alguns aspectos que definem a historicidade que
sustenta o desenvolvimento do capitalismo, mesmo
que sucintamente, e algumas observações que fazem
parte dessa dinâmica e sua influência nas relações
sociais dos indivíduos, na sua condição histórica de
força produtiva.
Como salientam Behring e Boschetti (2008,
p.52)
[...] A rigor, a categoria Questão Social
não pertence ao quadro conceitual da
teoria crítica, diga-se, da tradição
marxista. Chega-se mesmo a dizer

266

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

que colocar a questão social no centro
do projeto de formação profissional,
como o fez a ABEPSS a partir das
Diretrizes Curriculares de 1996 seria
retomar a ideia de “situação socialproblema” tão cara ao Serviço Social
tradicional. Dentro disso esta seria
uma proposição paradoxal, diante da
orientação teórica adotada pelo
Serviço Social brasileiro.

Vale observar que a fundamentação teórica de
Marx a respeito da questão social e da economia
política teve o objetivo de
[...]
desvelar
a
gênese
da
desigualdade social no capitalismo,
tendo em
vista instrumentalizar
sujeitos políticos e tendo à frente o
movimento
operário
para
sua
superação foi a base do trabalho
teórico de Marx. Desse ponto de vista,
é correto afirmar que a tradição
marxista empreende, desde Marx e
Engels até os dias de hoje um esforço
explicativo acerca da questão social,
[...] acrescida da desigualdade social e
do
crescimento
relativo
da
pauperização
(BEHRING
e
BOSCHETTI, 2008, p.52)

Para que nos situemos neste debate
necessitamos identificar alguns aspectos da
sociedade capitalista no final do século XIX e XX.
Quando pensamos nas origens do capitalismo
devemos antes de tudo procurar desvendar aspectos
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relativos aos primórdios históricos, na tentativa de
reunir pressupostos que nos permitam chegar a uma
conclusão quanto aos elementos que constituem a
sua complexidade.
Netto e Braz (2007, p.15) asseguram que “no
estudo introdutório de qualquer corpo teórico voltado
para a explicação e a compreensão da vida social,
uma breve referência à sua história e a controvérsias
que atravessam a sua evolução é indispensável”.
Sendo assim, podemos abordar alguns aspectos da
historicidade das relações sociais e do processo de
amadurecimento do capitalismo, conforme Hobsbawn
(2004) aprofunda e fornece amplo detalhamento do
longo período que antecede a Revolução Industrial do
século XIX, assim:
Nem o feudalismo nem o capitalismo
podem ser entendidos como simples
fases na história econômica. A
sociedade e seu movimento têm de
ser examinados em sua totalidade,
pois de outra maneira o significado dos
desenvolvimentos desiguais, e das
contradições entre o fundamento
econômico da sociedade e suas ideias
e instituições, não
pode ser
devidamente apreciado. E não
apreciar esse significado é fatal não só
para a compreensão do crescimento e
vitória final do modo capitalista de
produção como para uma percepção
da principal força propulsora de todo
desenvolvimento
humano.
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(HOBSBAWN, 2004, p.205)

O que vale entender que no transcurso desse
período se deu a transformação do modo de
produção feudal, baseado na relação proprietário
fundiário-camponês para formas mercantis mais
complexas, incluindo-se aí a permuta com valores
expressos em moeda metálica. Ainda de acordo com
Hobsbawn (2004),
A transição do feudalismo para o
capitalismo é, portanto, um processo
longo que nada tem de uniforme.
Cobre pelo menos cinco ou seis fases.
A controvérsia sobre essa transição
tem se voltado principalmente para as
características dos séculos que
decorreram entre os primeiros sinais
evidentes de derrocada do feudalismo
no século XIV e o triunfo definitivo do
capitalismo no final do século XVIII.
(HOBSBAWN, 2004, pg. 205)

Netto e Braz (2007) demonstram que nesse
período surgem os primeiros a se debruçarem sobre
uma análise sistematizada sobre as relações da
produção e do comércio, os teóricos da economia
política, notadamente Smith e Ricardo3 que, “[...]
como para vários daqueles que os precederam,
centrando a sua atenção nas questões relativas ao
trabalho, ao valor e ao dinheiro, à economia política
interessava compreender o conjunto das relações
sociais que estava surgindo na crise do antigo regime”
(NETTO e BRAZ, 2007, p.20).
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Netto e Braz (2007) indicam que,
Instaurando seu domínio de classe, a
burguesia experimenta uma profunda
mudança: renuncia aos seus ideais
emancipadores e converte-se numa
classe cujo interesse central é a
conservação
do
regime
que
estabeleceu. Convertendo-se em
classe conservadora, a burguesia
cuida de neutralizar e/ou abandonar os
conteúdos mais avançados da cultura
ilustrada. [...] O movimento das
classes sociais, naqueles anos entre
as décadas de vinte e quarenta do
século XIX, mostra inequivocamente
que estava montado um novo cenário
de confrontos: não mais entre
burguesia e a nobreza, mas entre a
burguesia e segmentos trabalhadores,
com destaque para o jovem
proletariado.

Netto e Braz (2007) esclarecem que a ideia
marxista de modo de produção não se restringe
apenas ao âmbito econômico, mas estende-se a toda
relação social estabelecida a partir da vinculação do
homem ao trabalho. Uma característica básica desse
modo de produção é que nele os homens
encarregados de despender os esforços físicos, que
Marx chama de "força de trabalho", não são os
mesmos que têm a propriedade das matérias-primas
e das máquinas denominados "meios de produção".
Esta separação proporciona outro aspecto essencial
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do capitalismo, que é a transformação da "força de
trabalho" em uma mercadoria, que, portanto, pode ser
levada ao mercado e trocada livremente.
Assim, a sociedade capitalista se caracteriza
por uma classe que é proprietária dos meios de
produção e outra classe cuja única fonte de
subsistência é a venda ou troca de sua única
propriedade a "força de trabalho". Os argumentos que
Marx apresenta para demonstrar a passagem do
feudalismo para o capitalismo e a complexidade
dessa relação é amplamente discutida em suas obras
e nas obras dos estudiosos da teoria marxista, dessa
forma não nos ocuparemos de detalhá-las. Todavia,
é nesse contexto que encontramos os subsídios para
analisar as respostas do capitalismo às expressões
da questão social em diferentes situações históricas
e as suas formas de intervenção através de políticas
sociais no conflito entre a classe operária e a classe
proprietária dos meios de produção.
Behring e Boschetti (2008, p.51) esclarecem
que
As políticas sociais e a formatação de
padrões de proteção social são
desdobramentos e até mesmo
respostas e formas de enfrentamento
– em geral setorizadas e fragmentadas
– às expressões multifacetadas da
questão social no capitalismo, cujo
fundamento se encontra nas relações
de exploração do capital sobre o
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trabalho. [...] Sua gênese está na
maneira com que os homens se
organizaram para produzir num
determinado momento histórico, o de
constituição das relações sociais
capitalistas – e que tem continuidade
na esfera da reprodução social.

Outro aspecto a considerar que complementa o
raciocínio é que não tratamos apenas da produção de
mercadorias dentro de sua dimensão econômica que
cria e transfere valor à mercadoria dentro do processo
de produção, então tal processo também tem o poder
de produzir e reproduzir relações sociais. Assim, a
luta de classes é “elemento interno” à lei do valor
discutida por Marx e ajuda a compreender melhor o
que é questão social.
Antes de descrevermos uma forma particular
de produção da desigualdade social contemporânea
a Marx e Engels convêm ressaltar que “a luta em
torno da jornada de trabalho e as respostas das
classes e do Estado são, portanto, as primeiras
expressões contundentes da questão social” (Behring
e Boschetti, 2008, p.55).
Produção da desigualdade capitalista
Marx viveu de 1818 a 1883, viu de perto a
consolidação do capitalismo, as lutas operárias por
melhores condições de vida e a miséria e exploração
a que eram submetidos os trabalhadores
assalariados,
recém-incorporados
nas
novas
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condições de trabalho. Netto e Braz (2007, p. 23)
registram que Marx
Aproximou-se
das
ideias
revolucionárias que germinavam no
movimento operário europeu pouco
depois de haver concluído o seu curso
de Filosofia (1841) e, de 1844 até sua
morte, todos os seus esforços foram
dirigidos
para
contribuir
na
organização do proletariado para que
este, rompendo com a dominação de
classe da burguesia, realizasse a
emancipação humana.

Ao longo de sua vida procurou entender e
escreveu sobre sua época e sobre essa realidade na
qual ele estava inserido na perspectiva crítica de sua
superação. Na sua perspectiva e segundo as análises
que desenvolveu em suas observações
O
êxito
do
protagonismo
revolucionário
do
proletariado
dependia, em larga medida, do
conhecimento rigoroso da realidade
social. Ele considerava que a ação
revolucionária seria tanto mais eficaz
quanto mais estivesse fundada não
em concepções utópicas, mas numa
teoria
social
que
reproduzisse
idealmente (ou seja, no plano das
ideias) o movimento real e objetivo da
sociedade capitalista. (NETTO e
BRAZ, 2007, p.23)

Segundo Engels (2008) a Inglaterra é o local
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apropriado para se estudar as mutações da classe
trabalhadora e sua relação de desigualdade e
exploração econômica com a burguesia industrial
capitalista, especialmente depois da invenção da
máquina a vapor e das máquinas destinadas a
trabalhar o algodão. Antes da introdução dessa
tecnologia a fiação e a tecelagem das matérias primas
efetuavam- se na própria casa do trabalhador, na
maior parte dos casos no campo próximo às cidades.
Era possível viver uma vida rural prestando serviços
à crescente indústria do tecido, mas em breve o
tecelão doméstico entendeu que ganharia muito mais
se se dedicasse integralmente com sua família nos
teares próprios trazendo um período de relativa
prosperidade.
Com a invenção da máquina a vapor e o
aumento das instalações industriais nas grandes
cidades inglesas permitiu-se reduzir o número de
operários e vender mercadorias mais barato e em
escala muito maior. A diversificação da produção
incorporando-se a ela a fiação da lã e do linho em
teares mecânicos foi decisiva para a vitória do
trabalho mecânico sobre o trabalho manual.
Consequência disso, o aumento substancial do
extremo pauperismo entre a população urbana.
Engels (2008, p.50) ainda observa que
[...] a classe média inglesa e,
sobretudo, a classe industrial que se
enriquece diretamente com a miséria
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dos trabalhadores, não quer saber
desta miséria. Ela que se sente forte,
representativa
da
nação,
tem
vergonha de por a nu, aos olhos do
mundo, este ponto fraco da Inglaterra;
ela não quer confessar que se os
operários são miseráveis é ela a
classe industrial possuidora, que
deveria arcar com a responsabilidade
moral dessa miséria.

De acordo com suas observações as grandes
e prósperas cidades industriais aglomeravam uma
massa de proletários desempregados em sua
periferia responsável por índices alarmantes de
mortalidade infantil, criminalidade e em virtude da
concorrência por postos de trabalho sem qualificação
os salários baixaram. O tipo de vida imposto a essa
população produziu índices alarmantes de
desigualdade e pauperismo e crescendo a ponto de
privá-la dos meios necessários para sua
sobrevivência. Montaño (2012) acrescenta que
Assim, em sociedades pré-capitalistas
a pobreza é o resultado (para além da
desigualdade na distribuição da
riqueza) [...] da escassez de produtos.
Contrariamente, no modo de produção
capitalista a pobreza [...] é o resultado
da acumulação privada de capital,
mediante a exploração (da mais-valia),
na relação entre capital e trabalho,
entre donos dos meios de produção e
donos de mera força de trabalho,
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exploradores e explorados, produtores
diretos de riqueza e usurpadores do
trabalho alheio. (MONTAÑO, 2012, p.
279)

Engels (2008) continua sua narrativa dizendo:
Graças às vastas possibilidades que
tinha de observar ao mesmo tempo a
classe média, vossa adversária,
cheguei rapidamente à conclusão que
têm razão, muita razão, em não
esperar dela nenhuma ajuda. Os seus
interesses
e
os
vossos
são
diametralmente opostos, se bem que
ela procure sem cessar afirmar o
contrário e vos queira fazer crer que
sente pela vossa sorte a maior
simpatia. Os seus actos desmentem
as suas palavras. Espero ter
apresentado provas suficientes de que
a classe média – apesar de tudo o que
afirma – não tem, na realidade, outra
finalidade que não seja enriquecer-se
à custa do vosso trabalho, enquanto
pode vender o produto dele, e deixarvos morrer de fome, quando já não
pode tirar lucros desse comércio
indirecto de carne humana. (ENGELS,
2008, p.24)

A evidência histórica do crescimento da
pobreza extrema era a prova de que o capitalismo
comprometeu todas as possibilidades de integração
do homem usufruir da produção de riqueza e
participar de sua consequente distribuição e para
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manter sua hegemonia lançou mão de mecanismos
no sentido de manter mínimos necessários para a
reprodução de mão de obra constante. Os interesses
econômicos e os interesses de sobrevivência da
massa pauperizada é o que configura a questão
social.
[...] o que permanece como fato e
processo constitutivos e inelimináveis
da acumulação capitalista são a
perdurabilidade do exército industrial
de reserva e da polarização – maior ou
menor, mas sempre constatável –
entre uma riqueza social que pode se
expandir exponencialmente e uma
pobreza social que não para de
produzir uma enorme massa de
homens e mulheres cujo acesso aos
bens
necessários
à
vida
é
extremamente restrito. (NETTO e
BRAZ, 2007, p. 139)

No final do séc. XIX o crescimento do
pauperismo é exponencial, devido a muitos fatores
que vão da concentração populacional no entorno das
grandes cidades industriais, do excesso de mão de
obra sem qualificação até o volume de
implementação de tecnologias que aumentaram a
produção com um mínimo de mão de obra. A redução
da absorção dessa mão de obra criou um contingente
alarmante de desempregados que passaram a
sobreviver em patamares subumanos, conforme
Engels (2008) denuncia em sua obra ressaltando
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inclusive a presença das crises do mercado que
reforçam o estado degradante da massa populacional
desempregada.
Como já mencionado em momento anterior a
questão social se apresenta como uma expressão da
contradição fundamental do modo de produção
capitalista. Enquanto o trabalho é coletivo e
desenvolvido pela classe trabalhadora, a apropriação
da riqueza e dos frutos produzidos pelo trabalho é
privada, por uma pequena parcela da população, a
classe burguesa. Portanto, falar em questão social é
falar que as diferentes condições de subalternidade e
pauperismo resultantes de tal contradição tem sua
origem numa raiz comum. Iamamoto (2003, p.27)
completa dizendo que “a produção social é cada vez
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente
social, enquanto a apropriação dos seus frutos
mantém-se privada, monopolizada por uma parte da
sociedade”.
Compreendemos que a questão social é uma
só, visto que se expressa de diversas formas, ou em
distintas expressões, em outras palavras, refere-se
ao conjunto diversificado de expressões da
desigualdade e se manifesta na ausência de
condições
dignas
de
moradia,
educação,
alimentação, higiene, de saúde, entre outros,
vivenciadas no cotidiano pelos indivíduos sociais. As
mudanças no modo de produção capitalista
especialmente com a introdução das novas
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tecnologias subtraem da classe trabalhadora seus
postos de trabalho e sua força de reprodução social.
Tais transformações evidenciaram e generalizaram
as expressões da questão social na forma de um
quadro crônico de desemprego e, na precarização
das relações trabalhistas (o subemprego).
Guerra (2007) salienta que
Somente com a ordem capitalista este
“pauperismo” recobre-se de novos
contornos, tendo em vista que sua
novidade revela-se exatamente na
escassez das condições mínimas de
sobrevivência humana em meio à
incessante capacidade de geração da
abundância. Dito de outra forma: o
desenvolvimento
das
chamadas
forças produtivas não acompanhou a
elevação nos níveis e condições de
reprodução social. (GUERRA, 2007,
p.3)

Ainda dentro do pensamento de Engels (2008)
que nos leva a entender que o empobrecimento
continuado tem um alto preço social, por um lado a
massa trabalhadora explorada por jornadas longas de
trabalho e nenhuma garantia ou direito, por outro lado
a fome, a violência, a aglomeração populacional que
facilita a proliferação de pestes e a mortalidade infantil
acabam por exigir a intervenção por parte do Estado 5
com providências para amenizar esse quadro. Cabe
salientar que a pobreza assume um caráter funcional
ao capital, devido a garantir a disponibilidade do
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assim denominado exército industrial de reserva que
serve como fonte de mão de obra sobrante com o fim
de baratear os salários na cadeia produtiva.
Nesse momento, não se pode perder de vista
que “de uma forma geral, não encontramos
sociedades humanas que não tenham desenvolvido
alguma forma de proteção aos seus membros mais
vulneráveis” (YASBEK, 2010, p.1). As desigualdades
sociais não são apenas reconhecidas como
reclamam algum tipo de intervenção, pelo fato de que
algumas demandas se tornaram crônicas, a velhice,
as doenças profissionais, a infância desamparada, a
insalubridade.
Apesar do estado emergencial das condições
de vida da população das grandes cidades industriais
certas ações são desenvolvidas pelas ordens
religiosas e outras organizações, sem, contudo
substituir a necessidade de uma intervenção na forma
de política social. Dessa forma continua a autora…
Aos
poucos,
esse
primeiro
proletariado vai se organizando como
classe trabalhadora (em sindicatos e
partidos proletários), como movimento
operário,
com
suas
lutas,
reivindicando e alcançando melhores
condições de trabalho e proteção
social. Através de sua ação
organizada, os trabalhadores e suas
famílias ascendem à esfera pública,
colocando suas reivindicações na
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agenda política e colocando em
evidência que a sua pobreza era
resultante da forma de estruturação da
emergente sociedade capitalista.
(YASBEK, 2010, p.2)

Yasbek conclui que essas reivindicações da
classe trabalhadora assumindo um caráter de luta
organizada por direitos sociais forjam o avanço de
democracias liberais levando o Estado a envolver-se
progressivamente, numa abordagem pública da
questão, constituindo novos mecanismos de
intervenção nas relações sociais como legislações
laborais, e outros esquemas de proteção social. O
que se deseja assinalar é que de modo geral, as
abordagens estatais da questão social se estruturam
a partir da forma de organização da sociedade
capitalista e dos conflitos e contradições que
permeiam o processo de acumulação, e “das formas
pelas quais as sociedades organizaram respostas
para enfrentar as questões geradas pelas
desigualdades sociais, econômicas, culturais e
políticas.” (CHIACHIO, 2005:13 apud YASBEK, 2010,
p.2)
A política social aparece no cenário das
múltiplas expressões da questão social a partir das
mobilizações históricas da classe operária. Não existe
política social desligada da lógica das crises do capital
e das conquistas dos movimentos populares. O
proletariado vai entrando em cena como força política
e passa a assumir posto de relevância como sujeito
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das desigualdades econômicas, políticas, culturais e
sociais construídas no centro da estrutura capitalista
e que se aprofundam ao longo da história.
Concluindo, a crítica marxiana como análise do
momento histórico contribuiu para desvelar a
realidade em torno da lógica do capitalismo e da luta
de classes na sociedade burguesa como salientam
Netto e Braz (2007)
Realizando uma autêntica revolução
teórica, Marx jogou toda a força da sua
preparação científica, as sua cultura e
das suas energias intelectuais numa
pesquisa determinada: a análise da
leis do movimento do capital; essa
análise constitui a base para
apreender a dinâmica da sociedade
burguesa (capitalista), já que, nessa
sociedade, o conjunto das relações
sociais está subordinado ao comendo
do capital. (NETTO e BRAZ, 2007, p.
25).
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A INFLUÊNCIA DOS CONTOS DE FADA
PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Sandra de Oliveira Almeida
Os contos de fadas influenciam o desenvolvimento
cognitivo e afetivo da criança, ao vivenciar diversos papéis
sociais, auxiliam na construção de sua personalidade,
promovendo o desenvolvimento da imaginação, da criação
e da percepção de mundo pelas várias interpretações
possíveis. Discutiremos com base em autores como Bruno
Bettelheim e Celso Gulfreind entre outros que tratam do
imaginário através dos contos de fadas, sua relação com
a psique infantil levando os contos a serem instrumentos
da psicoterapia de crianças, além de ferramentas valiosas
para familiares e educadores.

Introdução
A história da humanidade se fez contando
histórias, elas foram passando oralmente de cultura
em cultura, se fixaram nas paredes, pedras, cavernas
e finalmente no papel. E por mais virtual que seja o
mundo de hoje, as histórias continuam fascinando
adultos e crianças. É assim com os contos de fadas,
a fascinação que causa nas crianças tem um valor
terapêutico, pois expõe as crianças à situações que
provocam
desejos,
curiosidades
e
medos,
possibilitando que as crianças participem de
problemas vinculados a realidade, como conflitos
entre mães e filhos, carências afetivas dentre outros.
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Sabe-se como é importante despertar nas
crianças a fantasia, a imaginação, levando ao mundo
mágico de encantamento e magia, assim essas
histórias podem se tornar grande aliado ao educador,
pois pode divertir, estimular o imaginário e
proporcionar uma atividade sadia, enriquecendo seu
vocabulário e contribuindo para o desenvolvimento da
imaginação e adaptação no contexto social, assim
como expansão da linguagem infantil, facilitando a
expressão corporal, estímulo a inteligência,
socialização, formação de hábito e atitudes sociais e
morais, através da imitação as crianças podem
construir bons exemplos de situações decorrentes
das histórias, cultivo da memória e da atenção,
despertando interesse e gosto pela leitura.
Desta forma para melhor definição de uma boa
história favorecendo a fantasia e o desenvolvimento,
Corso(2006, p.303) afirma que:
Histórias não garantem a felicidade
nem o sucesso na vida, mas ajudam.
Elas são como exemplos, metáforas
que ilustram diferentes modos de
pensar e ver a realidade e, quanto
mais variadas e extraordinárias forem
as situações que elas contam, mais se
ampliará a gama de abordagens
possíveis para os problemas que nos
afligem. Um grande acervo de
narrativas é como uma boa caixa de
ferramentas, na qual sempre temos o
instrumento certo para a operação
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necessária, pois determinados se
tivermos a broca, o alicate ou a chave
de fenda adequados. Além disso, com
essas ferramentas podemos também
criar, construir e transformar os objetos
e os lugares.

O conto para prender a atenção, deve
despertar curiosidade, sendo algo significativo para a
criança, pois assim estará proporcionando o
desenvolvimento de seu intelecto, organização de
suas emoções e ansiedades, contribuindo para a
construção do reconhecimento de suas dificuldades e
ao mesmo tempo sugerir soluções para seus
problemas interiores.
O poder dos contos de fadas na psique infantil foi
estudado principalmente por Bruno Bettelheim, que
com o seu livro “A Psicanálise dos Contos de Fadas”,
elucida como através dos contos de fadas, a criança
pode trabalhar conteúdos inconscientes que muitas
vezes não encontram vazão por meio de linguagem.
Segundo Bettelheim (1980 p.14):
Aplicando o modelo psicanalítico da
personalidade humana, os contos de
fadas
transmitem
importantes
mensagens à mente consciente, à préconsciente, e à inconsciente, em
qualquer nível que esteja funcionando
no momento. Lidando com problemas
humanos universais, particularmente
os que preocupam o pensamento da
criança, estas estórias falam ao ego
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em germinação e encorajam seu
desenvolvimento, enquanto ao mesmo
tempo
aliviam
pressões
préconscientes e inconscientes. À medida
em que as estórias se desenrolam,
dão validade e corpo às pressões do
id,
mostrando
caminhos
para
satisfazê-las, que estão de acordo
com as requisições do ego e do
superego.

O autor acredita que, através dos contos de
fadas a criança alicerça seu sofrimento com
conhecimentos, pois quanto mais alternativas
ficcionais forem oferecidas para as crianças mais elas
conseguirão elaborar e organizar seus dramas.
É de muita importância para a criança dar
sentido coerente aos seus sentimentos, por isso
precisa de ajuda e ideia de como colocar em ordem
seus sentimentos e sua educação deve partir de
conceitos significativos. Esse tipo de significado, ela
encontra ao ser ouvinte ou ao ter contatos com os
contos de fadas.
Expandindo o tema
A literatura infantil subestima a capacidade de
compreensão das crianças ao simplificar os enredos
das histórias, depois de Freud não podemos mais
negar os conflitos que a psique infantil tem que
enfrentar, os contos de fadas proporcionam o contato
com temas “obscuros” e assim como a brincadeira, é
uma poderosa válvula de escape para que as
290

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

crianças possam enfrentar as dificuldades . Pois
através do conto, a criança dá um contorno mais leve
para seu conflito interno, sem pressão ou culpa,
muitas vezes superando-o, o que não ocorre de forma
racional e consciente, pois ainda não está
cognitivamente pronta para lidar com esses conflitos,
como um adulto. Assim a criança poderá vencer o
lobo, sem dizer nem saber conscientemente que esse
lobo representa o seu pai em seus conflitos.
Os contos de fadas atuam no emocional e no
imaginário da criança, contribuindo na tomada de
decisões para sua independência e também no
acomodamento de seus sentimentos. É através de
uma história e de personagens que se podem
conhecer outros lugares e outros jeitos de agir e ser,
assim irá enriquecer a identidade da criança, pois ela
irá experimentar outras formas de ser e de pensar,
deixando fluir seu imaginário e levando-a ter
curiosidade que logo é respondida no decorrer de um
conto, possibilitando ampliação do desenvolvimento e
de suas concepções de papéis sociais.
O grande potencial dos contos é a capacidade
de falar sobre a estrutura familiar e sobre conflitos
psíquicos natural do ser humano, como medo da
morte ou medo da separação ou abandono. Assim o
mais importante que os contos ensinam é que a luta
contra dificuldades na vida é inevitável, é parte
interior do ser humano e quando tudo termina o
personagem adentra a fase vitoriosa. Graças a
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presença da metáfora que é capaz de apresentar os
dramas e os conflitos por meio do simbólico, as
crianças se sentem protegidas, garantindo o
encantamento e certa tranquilidade nos processos de
identificação.
É fascinante reconhecer o quanto a fantasia é
importante para a compreensão das crianças, já que
elas dão vida a um simples objeto, desta maneira fica
evidente a necessidade das crianças desde cedo
ouvir e contar histórias, pois possibilita seu
desenvolvimento cognitivo, emocional e eleva seu
potencial para leitura e escrita.
Os contos de fadas são utilizados nas terapias de
pacientes psicossomáticos, internações hospitalares,
crianças com câncer, vítimas de abuso sexual,
autistas, marginalizadas, transtornos de conduta,
trabalhos institucionais individuais e em grupo, asma
brônquica e oficinas terapêuticas entre outras. Porém
não são indicadas por alguns autores no início de uma
psicoterapia pelo fato do terapeuta não conhecer
suficientemente seu paciente, como qual o seu
conflito, seu nível de maturidade e seu meio cultural.
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MACUMAÍNA: UMA VIAGEM PELA LITERATURA
José Dárcio da Silva

O tema da viagem é muito rico e recorrente na
literatura universal, propiciando contatos com
novidades e trocas culturais. Em Macunaíma o que
vemos é um grande jogo de referências, que, aos
poucos vai se revelando, a cada leitura. No episódio
XV, A pacuera do Oibê, o autor adiciona à narrativa
de Macunaíma um episódio semelhante a um dos
vários que fazem parte do folclore de José de
Anchieta, o poeta da Virgem:
Era um calorão molhado fazendo fogo
no delírio dos três. Macunaíma se
lembrou que era Imperador do Mato
Virgem. Riscou um gesto na Sol
gritando:
- Eropita boiamorebo!
Logo o céu se escureceu de sopetão e
uma nuvem ruivor subiu no horizonte
entardecendo a calma do dia. [...] E
todos esses faladores formaram uma
tenda de asas e gritos protegendo o
herói do despeito vingarento da Sol.
Era uma bulha de água deuses e
passarinhos que nem se escutava
mais nada e a igarité meio parava
atordoada (p.132).
Quando
foi
pelo
meio-dia
a
papagaiada se estendeu de novo
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resguardando
(Andrade,1928, p.134).

Macunaíma

Ao parodiar a lenda de Anchieta, em que o
padre Canário, em uma viagem pelo rio, num dia de
extremo calor, pede aos pássaros que façam sombra,
e é atendido prontamente. Mário de Andrade
contrapõe ao gentil Anchieta, o comportamento
autoritário de Macunaíma, já que dá uma ordem.
Outros pesquisadores veem nesse recorte, uma
referência a Iracema, a personagem de Alencar,
também possuidora de um séquito de araras.
Enveredando pelos caminhos da jornada do
anti-herói, percebemos que o núcleo central de
Macunaíma se manteve europeu, ou de uma forma
mais universal, ligado ao tema primordial da busca do
objeto mágico. Mário de Andrade estabelece uma
analogia entre a rapsódia brasileira e os relatos
europeus
a
partir
da
relação
construída entre a muiraquitã e o “velocino roubado”
(p.72). A narrativa carnavaliza o mito dos argonautas.
Trata-se de um poema épico em quatro cantos que
faz o relato da viagem dos Argonautas, heróis aqueus
que embarcaram na nau Argo, em direção a Cólquida
para
recuperar
o
amuleto
sagrado/velocino/velo/tosão/podão de ouro. Apolônio
de Rodes descreve a jornada do herói clássico, com
todos os elementos da epopéia tradicional como o
maravilhoso, os combates, as aventuras fantásticas,
a interferência dos deuses, os costumes, as lendas
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paralelas, os detalhes geográficos transformados
pelo imaginário. Ao fundo, em segundo plano,
também há uma história de amor, mas a busca pelo
objeto de desejo é o fio condutor da história. Os
argonautas foram em busca da pele de um carneiro
de ouro de nome Crisómalos, que em vida podia voar
e falar. Esse amuleto era guardado pelo rei Eetes com
o auxílio de um dragão que nunca dor mia
(BULFINCH, 2003).
Se a jornada dos argonautas acontece a bordo
da primeira embarcação de grande porte da
Antiguidade, a jornada de Macunaíma principia em
um pequeno barco, com três ocupantes apenas,
Macunaíma e seus irmãos: “Voltou pro lugar onde os
manos esperavam e no pino do dia os três rumaram
pra margem esquerda do Sol” (p.39). Na praia,
ninguém na despedida, ao contrário dos argonautas,
com familiares e amigos lamentando a incerteza da
aventura. O poeta Camões faz referências aos
Argonautas em seu canto épico, pois as personagens
de Os Lusíadas que assistem à partida dos
argonautas renascentistas, também questionam se
vale a pena a viagem:
Mas em quanto este tempo passa
lento
De regerdes os povos que o desejam,
De vós favor ao novo atrevimento,
Pera estes meus versos vossos sejam;
E vereis ir cortando o salso argento
Os vossos Argonautas, porque vejam
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Que são vistos de vós no mar irado,
E costumai-vos já a ser invocado
(Canto I, estrofe 18)
Foram de Emanuel remunerados,
Porque
com
mais
amor
se
apercebessem,
E com palavras altas animados
Pera quantos trabalhos socedessem.
Assi foram os mínias ajuntados,
Pera
que
o
véu
dourado
combatessem,
Na fatídica nau, que ousou primeira
Tentar o mar Euxínio, aventureira.
(Canto IV, estrofe 84)

Mais adiante, a narrativa clássica relata o
diálogo de Jasão e sua mãe, que chora e lamenta a
viagem liderada pelo seu filho único. Jasão pede-lhe
que suporte com coragem o que lhe é reservado: “Nós
mortais, não podemos ver que golpes têm os deuses
reservados para nós; e vós, apesar de toda vossa
mágoa, deveis suportar com coragem a parte que vos
cabe.” (A Argonáutica, p. 21) Essa conversa transmite
a dinâmica interna das relações que passa pelo
estágio da independência dos filhos, ao cortarem os
laços familiares e assim iniciarem sua própria jornada.
Este episódio pode ser comparado ao capítulo II de
Macunaíma, quando nosso herói deixa a aldeia
Tapanhumas e ganha o mundo, após a morte da mãe.
A jornada do herói, cheia de perseguições e cenários
extraordinários faz referências ao deus Marte, em que
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se mostra o caráter violento da personagem,
percebido
em
seu
comportamento
amoroso. No capítulo IX, A carta pras Icamiabas (as
Amazonas),
lemos
a
primeira
menção ao deus latino, quando Macunaíma fala
sobre
as
“damas
encasteladas”,
as
prostitutas que encontra em São Paulo. Estabelece
um paralelo entre as Icamiabas e as “queridas
senhoras”, e lista as diferenças entre os dois grupos
femininos:
Porém si como vós, formam estas
queridas senhoras um clã de
mulheres, muitas de vós se apartam
no físico, no gênero de vida e nos
ideais. Assim vos diremos que vivem à
noite, e se não dão aos afazeres de
Marte nem queimam o destro seio,
mas a Mercúrio cortejam tão somente;
e quanto aos seios, deixam-nos
envolverem, à feição de gigantescos e
flácidos pomos, que, si lhe não
acrescentam ao donaire, servem para
numerosos e árduos trabalhos de
excelente
virtude
e
prodigiosa
excitação (Andrade, p.75).

No trecho supracitado, Mário de Andrade faz
menção a Marte, o deus da guerra, a quem as
Icamiabas se dedicam seriamente, a ponto de
cortarem o seio direito para que não atrapalhem no
uso do arco. As “damas encasteladas”, por sua vez,
cortejam o deus Mercúrio, que foi patrono dos
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viajantes e hoje é o deus do comércio e dos ladrões,
sendo essa a diferença mais marcante entre os dois
grupos femininos. No capítulo XI, A velha Ceiuci, em
uma das fugas desabaladas do herói, seu cavalo “deu
uma topada que arrancou chão” (p.100), e fez surgir
um pedaço de uma escultura grega, o deus Marte.
Segundo Proença, (1987) Mário de Andrade
incorpora à narrativa uma notícia publicada no Jornal
do Comércio do Amazonas. Um lavrador, perto de
Manaus, descobriu um pedaço de mármore. Alguém
lembrou do deus Marte, e assim foi registrado na
imprensa.
Na viagem dos argonautas acontece um
episódio em que o servo Hilas é sequestrado por uma
náide, levando-o a sumir nas águas de uma nascente.
Será que Mário de Andrade se lembrou desse
episódio quando mostra o herói seduzido pelo rosto
no fundo das águas? No capítulo XVII, Ursa Maior,
Macunaíma vê uma cunhã lindíssima, uma Uiara
adulterada. Nosso herói não é surpreendido, nem vai
à beira da lagoa para cumprir alguma tarefa, como
aconteceu ao servo Hilas. Macunaíma quer refrescarse para aplacar seus desejos libidinosos, e, ao ver a
cunhã, deixa-se levar por eles, a ponto de mergulhar
na lagoa, selando seu destino de uma vez por todas
(p.155). O autor reconta a história antiga à sua moda,
opondo-se à tradição, rompe com o modelo, aproveita
o que lhe interessa e deixa de lado o resto, como se
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fizesse uma triagem dos elementos que compõe o
mito clássico.
Lembremos que Camões, em Os Lusíadas,
retoma outros elementos do relato dos argonautas,
pois a divindade que utiliza para proteger os
navegantes portugueses é Vênus, o equivalente
latino para a deusa Afrodite, do Amor e da Beleza,
como se vê na seguinte estrofe:
As âncoras tenaces vão levando,
Com a náutica grita costumada;
Da proa as velas sós ao vento dando,
Inclinam pena pera a barra abalizada.
Mas a linda Ericina*, que aguardando
Andava sempre a gente assinalada,
Vendo a cilada grande e tão secreta,
Voa do céu ao mar com uma seta.
Ericina* - Vênus, cujo templo se
encontrava no monte Érix, na Sicília.
Canto II, estrofe 18.

Os argonautas referem-se a Afrodite: “Mas
lembrai-vos disto, meus amigos: não podereis ter
melhor aliado do que a ardilosa deusa Afrodite. Na
verdade o êxito de nossa empresa depende dela.” (A
Argonáutica, p.65) Mário de Andrade faz menção a
Tainá-Cã, a estrela Papacéia, estrela vespertina, a
Vênus dos índios Carajás. Na mitologia indígena a
estrela apresenta-se sob o gênero masculino, e é
quem manda Emoron-Pódole dar o sossego deste
mundo.
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Nesse jogo de citações e memórias antigas,
Mário de Andrade inunda de significados uma simples
figura talhada em pedra em forma de sáurio, bem
diferente do velo/velocino/tosão/podão de ouro, pele
de carneiro “todo em ouro, do tamanho de uma
bezerra de um ano ou veado de dois” (Rodes 1989,
p.136). Ampliando estas reflexões, compreendemos
que, segundo Costa (2003), nem tudo está explícito
no texto, pois a linguagem não dá conta de todo
significado, da angústia de querer dizer: “Na
pluralidade textual os diferentes discursos são
confrontados desdobrados, refundidos. É nessa
pluralidade que se dá o trabalho da significância
(p.54)” E é nesse contexto que Macunaíma está
inserido, no momento em que o herói dá ao amuleto
de pedra verde a significância do velo de ouro. O
trabalho do autor em explorar a pluralidade simbólica,
ao fazer os cruzamentos, as associações, as
variações e apropriações, os muitos recursos
metafóricos e metonímicos que povoam o relato,
resultaram nessa obra aberta e plurissignificativa.
Mário ouve o canto dos poetas antigos e recita
esse canto em Macunaíma. Para Costa (2003, p.141),
o autor não nega “o retorno de algo que já existe antes
mesmo de se completar, seu romance nos relembra
que cada nova narrativa remete a outra narrativa
ainda, buscando na repetição e na diferença a forma
do romance: sua forma de celebrar as Odisséias que
a Odisséia contém.” Costa (2003) confere à Odisséia
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de Homero o status de mito de todas as viagens e
símbolo do retorno narrativo. Em Macunaíma, seu
autor, provavelmente, está trazendo a voz de Homer
o também, no relato aventuroso da viagem de Ulisses,
o herói que parte e retorna referência constante.
Alguns pesquisadores estabeleceram uma
diferença entre os vocábulos mito e fábula. Para
Campos (1973, p.81) esta é uma discussão
irrelevante, já que ambos pertencem ao “sistema de
literatura oral”. No final da obra Macunaíma o herói
encontra aquilo que Campos chamam de “calma
épica”, elemento de harmonia primitiva, carregada de
nostalgia e que nas fábulas encontramos no início dos
relatos. À volta às origens, a jornada em busca do
passado, tal e qual Ulisses retornando a Ítaca. O autor
de Morfologia do Macunaíma esclarece que Mário de
Andrade encontrou, nos relatos de Koch-Grümberg
(1953), as notas de controvérsia e ambiguidade
essenciais para a construção de suas personagens.
Esses múltiplos aspectos revelam muito da
ambivalência da personagem, que transita
perigosamente no fio da navalha, com passos leves
para não se ferir. Com os mesmos passos, às vezes
sim, outras não, transita na civilização da Paulicéia
desvairada, assim como no fundo das matas e águas
do Brasil. Usa de todos os recursos humanos e
mágicos, explora as metamorfoses. Vive, morre e
ressuscita. A grande brincadeira do autor (e aí sem
nenhuma conotação sexual) é a de trazer para nossa
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“terra brasilis”, as mesmas propriedades que
caracterizam as histórias da mitologia clássica, às
quais amalgama as do nosso repertório, mastigando
deglutindo
antropofagicamente
as
partes
selecionadas. Despudoradamente faz a antítese do
herói mitológico tradicional. Macunaíma não é belo
nem sábio, é feio e esperto, cabeça de piá num corpo
de homem, malandro dos malandros. Essas
qualidades traçam sim, o perfil do desesperado, que
precisa sobreviver num ambiente hostil. É vital tirar
proveito das situações, por mais difíceis que elas
sejam.
O que se pôde observar
O estudo das relações estabelecidas no
entrecruzamento de textos, em Macunaíma, levounos a confirmar a hipótese levantada neste trabalho.
Mário de Andrade transcendeu sua época por ter
conciliado, na obra em questão, dois polos opostos do
movimento Modernista. Romper com os modelos
estrangeiros e recuperar a tradição cultural brasileira
foram objetivos do criador do anti-herói brasileiro,
“traindo a memória” do passado, ao mesmo tempo em
que recuperou uma linguagem com a marca do
desprestígio.
O fato de o autor ter utilizado o tema da viagem,
por si só, já evidencia o seu olhar para o passado,
ainda que o faça pelo recurso do esquecimento de um
saber notório para fazê-lo novo e outro que não
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aquele. O deslocamento dos cânones oficiais, por
meio de uma criativa sucessão de paródias, produziu
um texto em que as fronteiras entre o erudito e o
popular são diluídas, em que o autor se mantém nas
margens, ciente de que a forte correnteza pode
arrastá-lo.
Identificam-se possíveis relações entre a
viagem dos argonautas, na fábula escrita por
Apolônio de Rodes, e a viagem empreendida pelo
nosso herói Macunaíma. Do mesmo modo, outras
relações foram se revelando, e não poderiam ser
desconsideradas, pela importância do diálogo com a
tradição. As marcas da carnavalização encontradas
nas relações com o texto de Rabelais exigiram uma
reflexão, assim como o diálogo com Camões e José
de Alencar. No entanto, mais importante do que esse
olhar, foi perceber a diferença, a experimentação
criativa e antropofágica, despudorada e debochada
de tantas histórias, ou seja, a tatuagem desta obra
que se tornou um cânone.
É possível se entender que o conhecimento
gerado pela Universidade deve ser disponibilizado
democraticamente, deixado nas prateleiras das
bibliotecas, favorecendo as trocas e discussões. Não
teria sido está uma das intenções de Mário de
Andrade, ao escrever Macunaíma? Como leitor dessa
obra, ouso afirmar que sim.
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Acredito ter avançado alguns passos tímidos
nessa intenção, dentro da valiosa fortuna crítica de
Macunaíma. Caminhada, ou quem sabe “viagem”
difícil, em que as palavras formam uma rede
intertextual tão poderosa quanto a tecida por Ci,
unindo para sempre leitores e pesquisadores nas
malhas do texto.
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PERSPECTIVA GEOGRÁFICA SOBRE AS
RELAÇÕES NATUREZA-SOCIEDADE NO BRASIL
TROPICAL.
Debora Comitre Batista de Souza

A nossa compreensão da relação entre
natureza e cultura em paisagens tropicais úmidas do
Brasil ter sofrido mudanças significativas nos últimos
anos. Por um lado, estes habitats são vistos menos
como a consequência de influências ambientais
benignos e estáveis, e mais como as paisagens
naturais em forma de distúrbio - mosaicos
sucessionais do animal e vegetal em forma de
episódios de Comunidades seca, frio e fogo.
Perturbação periódica, variando em escala de árvore
cai para distúrbio climático em todo o continente, você
deslocados em esforços ambientais quiescência para
explicar força criativa dominante da natureza no reino
tropical (Colinvaux, 1993; Zimmerer, 1994; Whitmore,
1998). Ao mesmo tempo, a noção de ambientes
tropicais pré-colombianas imaculadas secaram com
esse reconhecimento a maioria ou todas estas
paisagens são profundamente humanizado na
natureza. Pressagiava pelos escritos de geógrafo
Carl Sauer, florestas e savanas Metamorfose Estas
são agora cada vez mais vistos como os produtos de
milênios de ações engenhosas por sociedades
nativas, grandes e pequenos, para garantir uma vida
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em um ambiente difícil. Pessoas, como agentes
ambientais, foram reintroduzidos aos trópicos úmidos,
tanto como defensores e espoliadores da
biodiversidade nativa, dependendo da perspectiva
(Sauer, 1963; Hecht e Cockburn, 1989; Denevan,
1992; 2000; Balée, 1994; Dean, 1995; Smith, 1999;
Mann, 2002).
Estes desafios para paradigmas ultrapassados
não tenho, infelizmente, estimulou a uma reavaliação
similar do papel da diáspora Africano no contorno do
Brasil do biológico e as paisagens culturais Na
verdade, pode recolher a partir da literatura
geográfica que as habilidades técnicas e o
conhecimento tradicional por cerca de quatro milhões
de imigrantes forçados que chegam ao longo de
quatro séculos Quase não tinha deixado impressão
ou a cultura física alguma. Certamente, as
oportunidades para a introdução da cultura material e
modos de vida tradicionais foram severamente
restringida, e muito foi irremediavelmente perdida
durante a passagem Oriente para as Américas. A
partir do século XVI, o Brasil era uma extensão
evolução da civilização Português, e os escravos
fiduciários não mais foram encorajados a entrar em
seus modos de subsistência e sistemas de crença do
que os animais. Que eles foram forçados a trabalhar
no sistema de plantação baseada nas exportações
contribuiu para a sua representação animada como
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commodities, a realização de trabalhos rotineiros para
seus mestres.
No entanto, africano escravizado transformou
as paisagens da América tropical, e não apenas para
as plantações, mas também para a sua subsistência,
um processo que estabeleceu muitos alimentos de
origem Africano no Atlântico disporia. Enquanto a
economia de plantação desenvolvida a partir agência
Português, escravos formas de gestão da paisagem
Pioneira que serviria suas preferências alimentares.
Na recuperação de pântanos para o cultivo, eles
invocado Eles seu conhecimento sofisticado de
cultivo de arroz pantanal estabelecer, Oeste Africano
alimento básico (Carney, 2001). Reconhecimento de
famílias botânicas e gera, avaliada em África para
remédio e veneno, ritual ea cultura material,
semelhante levou a seleção de plantas e manipulação
consciente do meio ambiente nas Américas (Ayensu,
1981; Voeks, 1997; Carney, 2001). Tal conhecimento
se provou adicionalmente crítico nas estratégias de
sobrevivência dos escravos fugidos (quilombolas),
cuja experiência em agricultura tropical alimentou
suas tentativas para estabelecer repetidas
Comunidades africanas livres, independentes do
interior da floresta tropical- Brasil e as Guianas
(Carney, 2001). Enquanto as estratégias de
sobrevivência dos afro-brasileiros foram, sem dúvida
moldada por realizações ameríndias, a contribuição
dos pioneiros negros no Brasil permanece ignorada.
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No entanto, manipulando seus legados em recursos
vegetais para subsistência, sobrevivência, resistência
e identidade em ressoa afro-brasileiras para essa
cultura.
Deslocando vistas em estudos sobre o Atlântico
Negro
Não tem-se a disposição de medição, por
antropólogos e geógrafos Particularmente, a admitir
que teve um papel significativo africanos na formação
da paisagem cultura das Américas desde 1500. Entre
os temas de longa data na história Africano nas
Américas é a discussão sobre as sobrevivências
culturais e aculturação. Isso remonta a década de
1920, o antropólogo Melville J. Herskovits Ao primeiro
tentou mostrar que era um mito pernicioso para
acreditar que o Africano nas Américas não tinha
passado. Eu desafiei a noção de sociólogo.Franklin
Frazier de que a escravidão teve suas vítimas
despojadas de sua herança Africanas. Ao longo das
próximas décadas, Herskovits e seus seguidores
procurou a retenção de características específicas de
cultura Africano nas Américas, destacando transições
na linguagem, das artes e religião Especialmente
(Herskovits, 1941). Muito da pesquisa ESTA, no
entanto, posteriormente atraiu críticas para tratar a
África como área cultural único, um conceito de
cultura muito na moda naquela época, mas
imprecisos em retratar a diversidade e complexidade
das culturas encontradas nos sozinho apenas a África
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Ocidental (Mintz e Price, 1992). A busca por vestígios
de uma cultura Africana em áreas onde e seus
seguidores têm trabalhado - Suriname, Caribe e os
EUA
do
Sul
–provoca
consequentemente
generalizada de modo a proporcionar pouca
compreensão do preto distintiva que formaram
culturas nas Américas.
Rejeitando o valor de mera identificação de
traços africanos nas Américas, antropólogos Sidney
Mintz e Richard Price enfatizou o processo de Cultural
Em vez de isso mudar. Eles argumentaram que a
fragmentação da cultura e da formação de
sociedades de plantação de escravos de origens
étnicas diferentes eram típicos da experiência
escravo. Escravização, portanto forçado a forjar
aqueles em cativeiro em torno da cultura seu próprio
cultivo de culturas específicas em diferentes regiões
geográficas Dentro de um ambiente onde fazendeiros
exercido um monopólio absoluto do poder. Origens
africanas serviram como cultura não mais do que um
denominador escravo para o ajuste à escravidão, mas
que resultaram em unir diversas tradições africanas
para as culturas negras distintivos das Américas.
Assim, as culturas escravização estruturado muito
mais do que criou quaisquer traços ou retenções
Anteriormente considerado como representativo da
"cultura" de um Africano mais amplo. Essa ênfase em
culturas sincréticas de origem africana em forma
profundamente influenciado estudos de culturas
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negras em toda a diáspora Africana no último
trimestre do século XX (Mintz e Price, 1976; Joyner,
1984; Creel, 1988; Vlach, 1990).
Em nenhum lugar isso é mais o caso do que no
estudo das religiões Africano derivados, onde alguns
dos melhores trabalhos histórico e etnográfico ao
longo deste tema surgiram (Bastide, 1971; 1978;
Bascom, 1980). A convergência de sistemas de
crenças católicas do Oeste Africano e em religiões
sincréticas, já em curso, mesmo antes da travessia do
Atlântico, intensificou entre os escravos no Brasil e
compreenderam
suas
primeiras
sociedades
quilombolas (Anderson, 1996). Ao contrário de outros
elementos culturais de imigrantes Africanos, as
religiões afro-americanos sincréticos foram vistos por
estudiosos começando na década de 1970 menos
como produtos de subordinação pela sociedade
escravista mais fraca a dominação europeia e
símbolos cada vez mais como dinâmicos de
manipulação e resistência de baixo para cima.
Baseado em extensa de arquivo e trabalho
etnográfico na África e nas Américas, este trabalho foi
igualmente sensível à diversidade de origens culturais
africanas, bem como para o papel proativo de
indivíduos neste transfere e transformação da
paisagem religiosa do "do Novo Mundo" (Verger,
1981; Elbein dos Santos, 1986). Sistemas médicos
religiosos e étnico afro-base não apenas chegou e
sobreviveram, eles argumentaram, mas também, em
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última análise expandiram seu guarda-chuva de
influência, em alguns casos, dramaticamente. Haiti
Vodun propagação da sua introdução no século XVIII
em New Orleans para o nordeste e sudoeste EUA.
Homens das Bahamas OBEA resolvido em todo o
Caribe, do sudeste EUA e Panamá. Cubana Santeria,
um sistema de crença que é rica em conhecimento e
costumes Africanos, tem difundido para a Flórida,
Nova York e Califórnia, e mesmo tão longe como
Venezuela e Espanha. Candomblé e suas
ramificações, de igual modo de rastreamento suas
raízes para os povos do Golfo do Benim, já navegou
quase todos os cantos do território brasileiro
(Cabrera, 1971; Pollak-Eltz, 1972; Brown e Bick,
1987; Davis, 1988; Voeks, 1993; Brandon, 1993;
Olmos e Paravisini-Gebert, 1997).
A investigação sobre as economias de
plantação têm igualmente partiu radicalmente dos
pressupostos anteriores. Em um trabalho seminal, o
historiador Peter Wood (1974) Movido o fundo para
os negros do centro de análise, mostrando o contexto
em que os escravos forjada uma nova forma de vida
em todo o cultivo de arroz. Argumentei que a
emergência de arroz como a plantação de culturas
chefe na Carolina do Sul deve muito ao fato de que
muitos africanos ocidentais, ao contrário dos colonos
europeus, praticada no cultivo de arroz foram antes
de sua migração forçada para as Américas. Ao
enfatizar as habilidades de africanos que trouxeram a
317

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

grupos étnicos específicos da fronteira Carolina, o
insight de madeira mudou a ênfase na mudança de
cultura estudos de investigação plantação de cultura
para troca. Seu trabalho também desafiou a noção de
longa data que os escravos trabalho só não
qualificados contribuiu para a economia de plantação
das Américas. A ênfase da Madeira e, depois, Daniel
Littlefield (1981) sobre a difusão de competências da
África Ocidental a Carolina do Sul no cultivo de arroz
Explorada novo terreno ao longo dos seguidores
Entre discussão anterior sobre Herskovits e Mintz e
Price Aqueles de. Abandonando a cultura
preocupação principalmente de antropólogos com
sociedades de plantação, agricultura e Enfatizaram
Em vez disso, Assim, as formas culturais e ambientais
do conhecimento informado de que o surgimento de
um sistema de plantio com base no arroz. Seu
trabalho mostrou como os africanos de diversos
grupos étnicos na África Ocidental e Centrais jogados
juntos em escravidão criou uma nova forma de vida
na Carolina do litoral Onde corte tradição para alguns
deles Conhecido emergiu como o grampo plantação.
Baseando-se em trabalho de campo e
pesquisa de arquivos em sistemas de arroz do
Atlântico Negro, Carney (2000) Trazido a perspectiva
geográfica para pesquisa histórica em inícios de arroz
Carolina. Ela identificou os contornos de um sistema
indígena de cultivo de arroz na África Ocidental para
as Américas Isso difundidas no início do período
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colonial. Origens africanas são evidentes a partir de
campo para cozinha - no uso de técnicas como o
cultivo, implementos agrícolas, moagem e estilos
dispositivos de cozinha grupos étnicos de West Essa
região de cultivo de arroz da África estabelecida nas
Américas Com a escravização.
Paul Richards '(1996a; 1996b) noção de
"crioulização agrária", o processo pelos sistemas
agrícolas que associado a grupos étnicos africanos
específicos crioulizado Com a difusão do arroz na
África Ocidental, oferece uma maneira de ir além dos
debates essencialistas sobre agência Africana Isso
atormentado Herskovits e seus seguidores. Tendo em
vista Richards ', a difusão das culturas em sistemas
de espaço geográfico da agricultura, muitas vezes
traz diferentes grupos étnicos em contato. Em um
processo semelhante se desdobra para crioulização
linguística, com a inovação, por vezes, o resultado. A
história do arroz na África Ocidental suporta visão
'Richards
difusão.
Como
Mande-falantes
disseminada a cultura do arroz do interior do Delta do
Níger, no Mali para o sul e sudoeste, em contato com
eles vieram Oeste-Atlântico de viveiro solos falantes
de mangue; o resultado foi um sistema de arroz
inovador que serviu como o protótipo provável para o
sistema de plantação Carolina (Carney, 2003). Mental
diversificada
Environnement
sistemas
de
conhecimento em forma as paisagens tropicais
resolvidas por escravos e quilombolas. Em
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Manipulando
recursos
ambientais
para
a
sobrevivência e resistência, eles se basearam em
diversas tradições, criando, assim, os habitats que
sustentou as culturas negras rurais distintivas das
Américas. Na ligação entre os sistemas de
conhecimento ambientais africanos a etnia e
transformação da paisagem Neotropical e resistência
às preferências de plantas, geográficas Estes estudos
oferecem uma perspectiva sobre o Atlântico Negro.
A conquista e colonização das Américas
também anunciou uma troca biológica, inadvertida e
proposital, de proporções sem precedentes. Julgado
pela dinâmica glacial de Processos biogeográficas a
maioria, o ritmo de troca florística entre o novo e o
velho mundo pode ser razoavelmente Descrito como
frenética. A difusão transatlântica bem sucedida de
gramíneas africanas nos séculos XVII e XVIII, por
exemplo, ter persistido por milhares de anos de pisa
ungulate e mastigação, representado "uma das mais
rápidas e significativas invasões ecológicos na
história da Terra" (Parsons, 1970: 53, 1972). O
impulso para a sua introdução para as Américas
continua a ser uma questão de especulação. Talvez
o seu valor económico potencial na indústria de NewMundial pecuária Incentivado introdução intencional
ou, tão provável, inadvertidamente Eles chegaram
como sementes na cama dos navios negreiros
(Parsons, 1972).
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Na sequência de 'estudo pioneiro sobre a
caracterização botânica' geógrafo James Parsons
africanização "da região neotropical, uma geração de
botânicos têm abordado o problema dos invasores
estrangeiros, principalmente do ponto de vista da
vulnerabilidade
inerente
dos
ecossistemas
americanos à invasão exótica (cf. Baker, 1986;
Filgueiras, 1990; Van Driesche e Van Driesche,
2000). Os fios de colisão ESTA biológica, cinco
séculos na tomada de decisões, têm sido
magistralmente tecidos em conjunto pelo historiador
Alfred Crosby (cf. Crosby, 1972; 1986; 1994). Sua
obra narra a troca transatlântica de povos, plantas,
animais e micróbios patogénicos, particularmente
chamando a atenção para o papel das sementes de
origem ameríndia no Velho Mundo e para os
europeus na sua difusão global. Um legado
duradouro de sua pesquisa era de colocar a cultura e
meio ambiente em um novo relacionamento através
das dramáticas transformações ocorreram no Velho
Mundo que os ecossistemas. No entanto, para
Crosby e outros, este "comércio colombiano 'estava
em seu núcleo uma ecologia histórica do esforço
europeu. Através de viagens marítimas, os europeus
Introduzidos culturas asiáticos ameríndios e europeus
para novas regiões, mudando para sempre os
sistemas alimentares, história econômica e as vidas
de pessoas comuns, como a fome da batata irlandesa
e o significado do tomate em cozinha italiana, a
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pimenta na Ásia eo de amendoim na África de modo
revelador revelar.
No entanto, as concepções da África
colombiana Câmbio deixar de crédito ou qualquer
significativa seus povos Com contribuição planta para
intercâmbios internacionais. O impacto ecológico de
vários milhões de africanos que chegam, fica-se a
assumir, limitou-se a seu papel como vetores para a
introdução de doenças do Velho Mundo (McNeill,
1999). No entanto, o continente que deu origem à
Homo sapiens como espécie, os seres humanos
modernos e Onde já existem há mais do que provável
100.000 anos, também participou plenamente no
processo de domesticação a agricultura. Ao longo de
um período de 3000 a 8000 anos atrás, plantas
africanas domesticadas em três berços da
domesticação agrícola: em terras altas da Etiópia, ao
longo do delta interior do rio Níger, no Mali e no
outono cerrado-floresta dos Camarões e Nigéria.
Alimentos básicos: como o arroz Africano
(Oryzaglaberrima), inhame (Dioscoreacayenensis, D.
rotundata), milheto (milheto), de óleo de palma
(Elaeisguineensis), sorgo (Sorghum bicolor), quiabo
(Hibiscusesculentus), figuram entre os grãos nativos
mais de 2000, raízes, frutas, legumes, você
pressionar e culturas óleo que têm alimentado
africanos há milênios (NRC, 1996;.Harlan et al, 1976).
Sementes de plantas Estes chegaram à América a
bordo de navios negreiros como provedor de preço,
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fornecendo Aqueles escravos com a oportunidade de
estabelecer suas preferências alimentares para
subsistência, o que resultaria em cozinhas que levam
a assinatura da África do Atlântico (Carney, 2001).
O
corpus
etnobotânico
mais
amplo
desenvolvido na África ao longo de milênios incluiu
também plantas utilizadas para estimulantes,
medicinais, rituais e magia. Contemporâneos afrobrasileiros, por exemplo, reconhecer que os
elementos do local de sua ethnoflora Passado Oeste
Africano habitam sua terra ancestral. Vernáculos
Vários nomes de plantas utilizadas na cura e práticas
religiosas do candomblé tradução do Português como
"folha do (Oeste Africano) da costa" (Folha da costa):
como a noz de cola Africano domesticada (Cola
acuminata) (OBI da Costa) e pimenta malagueta
(pimenta-da-guiné) (Pimenta da Costa). Algumas
plantas, como Africano Akoko (NewbouldiaLaevis)
são conhecidas no Brasil somente por suas
LexemeYoruba da Nigéria, enquanto outros se
referem ao panteão religioso iorubá, presente em
ambas as margens do Atlântico: Rato Oxalá - tapete
de Oxalá (Plectranthusamboinicus);Ogun espada curso de Ogun(Sansevieria); e tiririca de Exu - tiririca
de Exu (Voeks, 1997: 29-31) (Scleria spp.). O legado
de nativos africanos Estas plantas que ressoa na
forma da pedra fundamental da identidade cultural,
cura e religião na cultura afro-brasileira para este dia.
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A introdução de plantas de origem Africano comestíveis medicinais e espirituais - eo papel
plausível de escravos e seus descendentes no
adaptando-as às mentos Environnement tropical das
Américas começaram apenas recentemente entre os
geógrafos para receber consideração (Voeks, 1993,
1997; 1999; 2000; Carney, 1993; 2000; 2001a;
2001b). Negligência anterior derivada do viés
masculino de tanta erudição racial e hereditária, que
a África e de seus povos escalado como um remanso
do sistema económico global intrinsecamente
desprovido de Civilização e suas realizações.
Realizações religiosas africanas, quase sem
exceção, foram lançados como formas únicas de
paganismo e adoração ao diabo, muito rica em
ocultismo a merecer uma atenção. Como bondade
Colocada machos e fêmeas na categoria social dos
escravos, despossuímo-los de sua bolsa de estudos
pré-existente formas étnicas e de gênero de
conhecimento, roubando-lhes de suas contribuições
reais para as Américas. Alimento africano, espécies
de plantas medicinais e curativas sistemas foram
igualmente ignorados. A botânica histórica de
alimento básico indígena da África Ocidental, arroz,
por exemplo, não era muito conhecido no mundo
anglófono Até a década de 1970 (cf. Portères, 1970;
Lewicki, 1974; Harlanet al., 1976).
Pesquisa botânica na Africano domestica
Geralmente Evita discussão sobre o papel da
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escravidão na planta de dispersão (Carney e Hiraoka,
1997). Em vez disso, o foco é sobre se a espécie é
nativa ou uma introdução 'recente', formas naturais de
introdução: como a chance chegada de plantas como
a cabaça (Lagenariasiceraria) para as Américas que
fez a viagem transatlântica por conta própria
(Richardson , 1972), e as plantas africanos como
palmas café e óleo que se tornou global das
commodities (para exceções notáveis, consulte
Grime, 1976; Otedoh, 1977). A literatura permanece
em silêncio sobre as plantas em grande parte que os
escravos estabelecidos e as famílias de plantas cujas
propriedades para fins médica reconhecida Eles,
litúrgicas e práticas.
Uma exceção é a noz de cola sagrado
(acuminata Cola e C. nitida), muito cobiçado pelos
africanos e sua diáspora brasileira. Conhecido na
Nigéria e no Brasil pelo nome ObiYoruba, kola tem
uma longa história como um item comercial. Nativa da
África Ocidental, formou o sustentáculo da XII a rota
de comércio árabe do século XVI do Golfo da Guiné
através do Saara para o Norte de África. Durante o
século XIX, Esta demanda esticada para as
populações africanas da diáspora, onde a porcas
foram empregados em cerimônias religiosas e como
um estimulante. Entre os que lucraram com este
empreendimento foi José Francisco dos Santos, um
escravo brasileiro Sua liberdade Comprado OMS e
voltou ao Daomé (Benin). Eu levei em um negócio
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bem sucedido da década de 1840 para o óleo de
palma 1870 transporte e nozes de cola para a Bahia
(Verger, 1952). Sementes plantadas foram, sem
dúvida Durante o período ESTA, pela primeira parte
do século XX, os líderes religiosos afro-brasileiros
estavam empregando o naturalizado em cerimónias
de adivinhação (Voeks, 1997).
Como resultado dessas tendências de
pesquisa, os estudiosos têm sido lentos a considerar
a proposição de que podem ter moldaram ativamente
escravos paisagens das Américas não Brawn, mas
unicamente pelo anteriormente com os seus
cérebros. Como geógrafos que trabalham em
contribuições culturais e ambientais indígenas para
as Américas aprenderam, o controle político indígena
branco sobre populações no período colonial não
vencer totalmente os sistemas de pessoas forçadas a
sobreviver à margem da sociedade do conhecimento.
Nem era provável que o ESTA caso com aqueles
escravizados, os pioneiros negros das Américas que
formaram uma maioria numérica em muitas áreas das
Américas, Carolina do Sul Incluindo durante grande
parte do período colonial. No entanto, apoiando a
iniciativa de pesquisa em transferir seus sistemas de
moagem de arroz irrigado e tecnologias para Carolina
do Sul, atinge profundamente em uma crença
amplamente difundida na cultura ocidental. Que
distingue presumivelmente o recurso.
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Europa e sua cultura de outros que seria
posteriormente formam o "terceiro mundo" é o
domínio da tecnologia suposto preeminente, a que a
hegemonia político-econômico da Europa e os EUA é
atribuída. Neste ponto de vista, a direção do fluxo de
tecnologia e paisagem concomitante características
difundido através do espaço geográfico por escravos
que fornecem trabalho para grandes transformações
brutas para solicitado pelos europeus, e não o inverso
(Adas, 1989; Blaut, 1992; Carney, 1993). , Embora os
historiadores estão desbastando a noção de que
eram escravos elementos menores na formação da
cultura e da paisagem cultural da agricultura
Américas, geógrafos têm sido lentos a considerar a
possibilidade de que os africanos, através de suas
próprias habilidades indígenas, tradições e,
significativamente coativamente, sistemas de
conhecimento indígenas, pode ter importantes
contribuições. Um foco sobre as plantas que
reafirmaram padrões de subsistência Africanos e
sistemas de crenças acima revendedores para início,
para avaliar tais considerações.
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ARTE: A DISCIPLINA DA EXPRESSÃO DOS
PENSAMENTOS E PROJETOS.
Luzia Teodora Cardoso

A arte é a disciplina onde a expressão dos
pensamentos, projetos, ideias, músicas, poesias e
outros mostram as contradições da sociedade, seus
sentimentos e seus empreendimentos. É uma
maneira de suscitar emoções, representações de
desejos, enfim, é uma forma de produzir
comunicação, retroceder para o passado com o
objetivo de dar um salto para o futuro, valorizando as
manifestações e tendências culturais. Em outras
palavras, pode se dizer que fazer arte é relacionar o
antigo com o moderno levando em conta a evolução
de um povo.
Silva (1997, p.9) afirma ainda que cabe aos
professores de ensino da arte a missão de serem
intérpretes e mediadores do saber, dos valores e da
cultura da sociedade atual. É de bom senso pensar
que as mudanças ocorridas na sociedade precisam
ser absorvidas pela escola. Considerando-se que a
escola é a instituição formal de educação por
excelência, pode-se afirmar que a escola é o lugar
propício para o acesso à informação e ao
conhecimento atualizado dos alunos.
Utilizando-se do lúdico é possível ao professor
uma melhor compreensão a respeito de como a
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criança vê e constrói o mundo, o que ela gostaria que
fosse e quais suas preocupações. Através da
brincadeira, ela consegue expressar melhor o que
normalmente tem dificuldades de colocar em forma
de linguagem falada.
Conforme Silva (1997, p.11) a arte passou a se
chamar Educação Artística a partir da promulgação
da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional LBD em 1971, o que trouxe grandes dificuldades no
campo educacional, pois a Música, o Teatro e as
Artes Plásticas foram integrados num único
componente curricular e não havia professores
qualificados em todos estes campos ao mesmo
tempo. Cada professor trabalhava em sala de aula o
que sabia. Para solucionar este problema criou-se, no
Brasil, a Licenciatura Curta em Educação Artística,
que em dois anos pretendia garantir uma formação
polivalente em artes, o que não funcionou na prática.
A importância da Arte através de jogos teatrais
na formação e desenvolvimento cultural dos alunos
sendo crianças ou jovens, incluindo-a como
componente curricular obrigatório da educação
básica.
Destacam-se nos PCNs a Arte no Ensino
Fundamental, envolvendo Jogos Teatrais. Para o
cumprimento de tais propósitos, são discutidas,
também, as características do ensino através do
lúdico.
331

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

A recreação, bem como suas implicações no
desenvolvimento cognitivo, social e emocional do ser
humano discorre uma abordagem fundamentada nos
impetrados teóricos de Silva (1997). Considera-se,
também, uma análise dos Jogos Teatrais como
facilitador do lúdico, formulada por Spolin (2012).
São examinados os estudos de Spolin (2012),
sobre a introdução das propostas de atividade artes
em jogos teatrais.
Professores do Ensino Fundamental devem
utilizar os jogos teatrais como atividades lúdicas, pois
através delas é possível desenvolver a linguagem, o
pensamento, a socialização, a iniciativa e a
autoestima dentro de várias disciplinas em única
atividade de maneira bem natural.
De acordo com Silva (1997, p.36), O jogo pode
ajudar o aluno a construir suas novas descobertas,
desenvolver e enriquecer sua personalidade, além de
simbolizar um instrumento pedagógico que leva o
professor à condição de condutor, estimulador e
avaliador da aprendizagem.
Os jogos ajudam a criar um entusiasmo sobre
o conteúdo a ser trabalhado a fim de considerar os
interesses e as motivações dos educandos em
expressar-se, agir e interagir nas atividades lúdicas
realizadas na sala de aula, isso sem mencionar como
as brincadeiras são excelentes oportunidades de
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mediação entre o prazer e o conhecimento já
constituído, visto que o lúdico é naturalmente cultural.
A autora tece ainda considerações a respeito
do trabalho pedagógico e o respeito que os
educadores precisam ter pelas vivências lúdicas que
as crianças possuem antes de chegar à escola. O
lúdico é colocado pelo autor como um componente da
cultura infantil que precisa ser preservado pelos
educadores. Oportunizar o aluno a ter contato com o
lúdico focando suas expressões humanas pode
ocasionar e enriquecer as possibilidades culturais.
Na tentativa de, pelo menos, minimizar os
problemas decorrentes do ensino da arte nas escolas,
pensou-se na criação de alternativas metodológicas
unindo educação, arte e jogo para oferecer aos
alunos e professores uma nova forma de vivencia
artística que possibilite novas formas de pensar e
provoque a imaginação, a sensibilidade, o prazer
estético e a construção do conhecimento, abandono
aquelas práticas rotineiras que se traduziam em
meros exercícios motores de desenho e pintura
(SILVA, 1997, p.9).
Esta formação genérica, que poderíamos
assim chamar, dava ao professor a licença para atuar
de 5ª a 8ª série. Para atuar no 2º grau, seria
necessário
cursar
a
licenciatura
plena:
complementação de mais 1.000 horas de uma
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habilitação específica a serem escolhidas entre artes
plásticas, cênicas, música ou desenho.
A partir dos anos 80 consolidou-se um
movimento que se denominou arte-educação, que
pretendia rever os princípios da arte na escola. Este
movimento teve grande influência na determinação
dos rumos da arte na escola brasileira, pois a Lei
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 996), no que se refere à arte, introduziu
no seu bojo as ideias defendidas pelos profissionais
de arte-educação daquela época e o ensino da arte
torna-se obrigatório na Educação Básica (SILVA,
1997, p.11).
O movimento Arte-Educação, que tinha como
objetivo inicial conscientizar e organizar os
profissionais, através de uma mobilização de grupos
de professores de arte, permitiu a ampliação das
discussões sobre a valorização e o aperfeiçoamento
do professor, que reconhecia a insuficiência de
conhecimentos e competência na área, permitindo
rever e propor novos rumos ao ensino de arte.
Nesta mesma época, outro fator de mudança
foram os novos posicionamentos sobre o ensino e
aprendizagem de arte, bem como direcionamentos e
fundamentações que passaram a alicerçar programas
de pós-graduação em arte-educação e a difundir-se
no país na década de 80, iniciando pela Universidade
de São Paulo (MEC, 2000, p. 47).
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Ao refletir sobre o processo educativo,
ressalta- se que as questões sociais da
contemporaneidade, têm na Arte um campo
excepcional para o seu acréscimo. A arte propicia
uma maneira nova de compreender o mundo
contemporâneo, de com ele se relacionar e nele se
implantar. Ela estabelece uma nova ordem no contato
com o mundo cultural, uma nova visão que pode
ressignificar conceitos e práticas. Ela pode significar
muito e ser a mensageira de muitos conhecimentos e
valores para os alunos, ampliando suas
possibilidades de participação social e cultural de
forma crítica, criadora e autônoma.
Os cursos oferecidos pela Universidade de
São Paulo - USP baseiam-se num conceito de arteeducação como um intermediário entre arte e público.
A ideia principal é que arte-educação pode preparar
os seres humanos para o desenvolvimento da
sensibilidade e da criatividade através da
compreensão da arte. Outra ideia presente no curso
é que todas as atividades profissionais envolvidas
com a imagem (TV, publicidade, propaganda, etc.) e
com o meio ambiente produzido pelo homem
(arquitetura, moda, mobiliário, etc.) são melhores
desenvolvidas por pessoas que têm algum
conhecimento de arte. Essas duas ideias norteiam a
organização dos cursos de arte na USP para
professores de escolas de ensino básico da
Secretaria de Educação de São Paulo para incluir não
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somente pintura, escultura, desenho, mas também
design, TV e vídeo.
A nova visão de arte na escola, entre outros
objetivos, procura promover o desenvolvimento
cultural dos alunos, caracterizando-se como arte e
não mais educação artística, com conteúdo próprio e
não mais como atividade (SANTOS, 2008, p.11).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
asseguram esse tipo de ensino com brincadeiras e
jogos como construtores de conhecimentos.
A orientação proposta nos PCNs está situada
nos princípios construtivistas e apoia-se em um
modelo de aprendizagem que reconhece a
participação construtiva do aluno, a intervenção do
professor nesse processo e a escola como um espaço
de formação e informação em que a aprendizagem de
conteúdos e o desenvolvimento de habilidades
operatórias favoreçam a inserção do aluno na
sociedade que o cerca e, progressivamente, em um
universo cultural mais amplo. Para que essa
orientação se transforme em uma realidade concreta
é essencial à interação do sujeito com o objetivo a ser
conhecido e, assim, a multiplicidade na proposta de
jogos concretiza e materializa essas interações
(SILVA, 1997, p.6).
Não basta somente levar os jogos para dentro
da sala de aula, o professor precisa ter muita
criatividade, vontade e competência para conduzir as
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atividades lúdicas, podendo assim alcançar mais
facilmente os seus objetivos dentro do processo de
ensino, permitindo maiores avanços no desempenho
dos alunos.
A legislação e os aportes teóricos, atualmente,
defendem a arte na escola com a mesma seriedade
que qualquer outra disciplina curricular, seguindo,
portanto, os mesmos processos e teorias de
aprendizagem. Entretanto torna-se necessário uma
intervenção do professor como mediador do processo
educativo
e
sua
dinâmica
precisam
ter
intencionalidade e sistematização (SILVA, 1997, p.8).
A legislação obriga-se a que se tenha no
currículo o componente Artes, despertando o apreço
das crianças pela cultura, expressões regionais e
histórica. Pode-se evidenciar de maneira clara, que
cabe ao educador direcionar de forma integrada com
a realidade exercida a ludicidade para o aprendizado
do aluno, formando além de tudo um senso crítico no
qual ao aplicar-se o ensinamento o educador irá
proporcionar tanto de uma forma de divertimento
como de aprendizagem instruindo no aluno um
contato mais amplo no ato de brincar e aprender.
“O ensino da arte, visto como forma de
expressão, criação, análise e reflexão, podem
contribuir para uma nova forma de educação” (SILVA,
1997, p.9).
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Com a mudança de conceitos e de valores que
estão sendo propostos para a educação devem ser
mudados também os métodos pedagógicos. A
metodologia preconizada deve valorizar o diálogo, a
escuta, a solidariedade, e estética e a criatividade.
Trabalhar com o novo conceito de arte na educação
é contribuir com o fortalecimento destes valores
(SILVA, 1997, p.13).
Ressalte-se a importância de novas mudanças
na prática pedagógica, que articulem experiências e
sabedorias do conhecimento cultural artístico, de
forma a ampliar a busca de conhecimentos e de seus
valores. Com o avanço dos últimos anos sobre a área
educacional, torna se primordial trabalhar utilizandose de novos conceitos para que o aluno acompanhe
a realidade visando à melhoria da qualidade social e
cultural.
Conforme Pillar (1997, p. 233), a atual
legislação educacional brasileira reconhece a
importância da arte na formação e desenvolvimento
de crianças e jovens, incluindo-a como componente
curricular obrigatório da educação básica.
No Ensino Fundamental, a Arte passa a vigorar
a partir da implantação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN (Brasil, 1998) enquanto área de
conhecimento no currículo da escola brasileira,
através de quatro linguagens artísticas: Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro.
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Um fator importante sobre a linguagem do
Teatro é a utilização de textos poéticos que podem
ser temas de imitação crítica por jovens e crianças. O
texto poético pode estabelecer um princípio que une
o processo pedagógico com o jogo teatral, garantindo
liberdade e diversidade de construções. Nesse
aspecto, os Temas incorporam as questões da Ética,
da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde,
da Orientação Sexual, do Trabalho e Consumo.
Vastos o bastante para explanar inquietações da
sociedade brasileira de hoje, os assuntos
correspondem a questões importantes, urgentes e
presentes sob vários feitios na vida habitual.
Os PCN são hoje objeto de ações
educacionais em todo o país, promovido através do
MEC e das secretarias de educação em vários
estados e municípios brasileiros. É preciso ressaltar
que para a área de Arte o documento significou um
grande avanço, ao incorporar como eixos de
aprendizagem a apreciação estética e a
contextualização
que
se
somam
à
expressividade/produção de arte pela criança e pelo
jovem. Essa proposta vem promovendo o potencial
do Teatro como exercício de cidadania e o
crescimento da competência cultural dos alunos.
A lei estrutura a Arte com componentes
curriculares que tenham conteúdos para alcançar
objetivos concretos e palpáveis. Deve ser orientada e
ir além de simplesmente desenhar ou pintar, mas é
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necessário ensinar, o que significa transmitir os
conteúdos tanto quanto em qualquer outra disciplina.
A maior dificuldade para as escolas foi a falta de
pessoas capacitadas para desenvolver planos de
aula com conteúdos variados para exercer a função
das quatros linguagens artísticas: Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro.
Era
necessária
uma
formação
para
desenvolver a Arte de forma qualitativa, para que
acompanhasse a nova proposta sobre o ensino.
Atualmente vem crescendo o número de professores
que tem buscado na formação tanto na teoria como
na prática com o objetivo de alcançar a realização das
aulas de artes, de forma que sejam plenas e cumpram
aquilo que por lei é proposto, com a finalidade de
proporcionar
uma
educação
de
qualidade
transformadora, com valorização tanto do professor
quanto o aluno, contribuindo assim para formação de
novos cidadãos.
O Teatro é abordado nos PCN – Arte a partir
de sua gênese em rituais de diferentes culturas e
tempos e o jogo é conceituado a partir das fases da
evolução genética do ser humano e entendido como
instrumento de aprendizagem, promovendo o
desenvolvimento da criatividade, em direção à
educação estética e práxis artística. Nesse sentido, o
jogo teatral é um jogo de construção em que a
consciência do ‘como se’ é gradativamente
trabalhada em direção à articulação da linguagem
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artística do teatro. No processo de construção dessa
linguagem, a criança e o jovem estabelecem com
seus pares uma relação de trabalho, combinando a
imaginação dramática com a prática e a consciência
na observação das regras do jogo teatral (PILLAR,
1997, p.234).
A arte como um todo pode ser ensinada e
aprendida, sua importância na sociedade e na
educação é devido sua função indispensável na vida
dos seres humanos, pois, representa também, um
determinado tempo histórico-cultural, expresso
através de quadrados, estátuas, esculturas e museus.
Desde o nascimento já vivemos em um mundo repleto
de produções culturais que contribuem para nossa
estruturação do senso critico quanto às imagens,
objetos, músicas, falas, movimentos, historiam, jogos,
etc. e assim vamos dando formas as nossas maneiras
de admirar, gostar, julgar, apreciar e também de fazer
diferentes manifestações culturais do nosso grupo
social, e as manifestações estéticas da nossa vida
tanto direta quanto indiretamente.
Hoje, os sistemas de ensino encontram-se em
plena fase de transição, nos últimos anos,
educadores têm buscado formas criativas e
alternativas de tratar a educação infantil no Brasil,
levando-se em conta a multiplicidade própria da
sociedade Brasileira.
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O trabalho com crianças da educação infantil
deve levar em conta o processo de aprendizagem que
se realiza de acordo com as fases de
desenvolvimento da criança, contudo, é bom lembrar
que cada criança é única, com identidade própria e
um ritmo singular de desenvolvimento, portanto, além
de levar em conta o processo de maturação da
criança, é preciso propor situações que incentivem a
conquista devagar da autonomia e da individualidade
em seus diversos contextos. (BRASIL,1998c,p.33)
Porém, os desenhos realizados aqui pelas
crianças mostram a expressão autoral, mesclam
fantasia com memória visual, num tributo aos
arquivos construídos com a invenção/descoberta de
novas formas visuais, culminando em imagens que
remetem ao repertório cognitivo e ao poder de criação
e expressão.
Por fim, percebe-se que o fato desses alunos
estar em contato com a arte na educação infantil e já
estar sendo exposta às mais variadas propostas de
recepção e análise de obra sejam os aspectos
responsáveis pelo trânsito livre no ato de desenhar, o
que faz-se acreditar que “...no ato de desenhar está
implícita uma conversa entre o pensar e o fazer, entre
o que está dentro e o que está fora.”
- Desenvolver o gosto pela leitura de
poesias e de imagens;
- Conhecer poetas diversos;
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- Valorizar a arte como forma de
comunicação com os mais diversos
conteúdos;
- Oportunizar ao aluno a experimentação
de materiais diversos, além dos triviais
lápis, tintas e canetas hidrocor, na
produção gráfica;
- Aprimorar, através do exercício prático do
desenho, a coordenação motora dos
alunos;
- Exercitar a percepção visual e cognitiva
por meio de aulas expositivas e reflexão
sobre a produção individual dos alunos;
- Refletir sobre o meio que vivemos;
- Estabelecer diálogo interdisciplinar entre
os eixos de Artes e Linguagem oral e
escrita.
Baseando-nos numa perspectiva crítica de
educação, podemos destacar referenciais que foram
a base teórica para a elaboração deste projeto sobre
“música arte e movimento”, para o período de
regência na Educação Infantil.
De acordo com o RCNEI (Referencial
Curricular Nacional de Educação Infantil) as artes
visuais expressam, comunicam, e atribuem sentido a
sensações, sentimentos, pensamentos e realidade
por meio da organização de linhas, formas, pontos,
343

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

tanto bidimensional como tridimensional, além de
volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na
escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos,
bordados, entalhos etc. (BRASIL.1998, V3 p.85)
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ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES
COM DEFICIÊNCIA NA REDE PÚBLICA DA
PMSP: ESTUDO COMPARATIVO.
Marco Aurélio Ribeiro

Introdução
Observando os corredores da EMEFM
Vereador Antônio Sampaio, situada no bairro de
Santana as margens do metrô Tietê, é possível perdese o olhar em um mar de grades e estruturas
metálicas de um “azul escolar” que esfria a espinha.
A escola em si, não se difere muito das muitas outras
escolas em que lecionei um ambiente frio recheados
de cartazes a recontar ou fixar o conteúdo dos
aplicados alunos replicados por não menos
comprometidos professores.
Por alguns meses trabalhei com turmas de
fundamental l e ll, iniciei os estudos interessados em
aprender sobre a lógica que possui a compreensão
dos surdos e neste esquecido em minha prática de
uma década e meia, reproduzindo saberes que deram
certo em outros cantos, dentro da proposta de artista
professor, num diálogo experimental, onde os acertos
colhidos eram novamente experimentados até a
consumação dos processos.
Porém, ao vaguear o olhar para um canto de
pátio e observar um grupo a gesticular e fazer uma
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série de caretas me dei conta do que havia ido buscar,
talvez não sem antes existir uma reação de
estranhamento.
A
comunicação
ali
posta
desencadeou uma série de inquietações, conduziu
meu processo de desejo de aprendizagem. Neste
período, 2016 meu empregador, a Prefeitura
Municipal de São Paulo me ofereceu um curso
levando-me à UNESP onde tive o privilégio de poder
cursar
a
Especialização
em
Deficiência
Auditiva/Surdez concluído em 2017 e a posteriori à
UNIFESP dado o acesso ser via titulação onde este
interesse contribuiu e fez diferença em relação a
outros candidatos.
As consequentes leituras levaram-me a me
aproximar da comunidade surda da escola.
Gradativamente interessei-me pela possibilidade de
estar junto a eles, assumia salas sempre que possível
no ensino médio e através de diálogos mediados por
interpretes que interferiam na condução do
conhecimento fui buscando um atalho ao me
comunicar através de desenhos, mímicas e
aprendendo um pouco de língua de sinais.
Na difícil tarefa de romper com os
acontecimentos em sala e digerindo os diálogos
desenhantes no trajeto de volta para casa, fui me
sentido um pouco surdo. Permiti a surdez voltando
para casa, procurando informações visuais que me
ajudasse na execução o percurso, uma sinalização
luminosa, piso táctil, elevadores, símbolos e letreiros.
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Como arquiteto possuo um olhar convidativo a
observação a estrutura que comporta o mundo e nisto
a universalização do espaço público, em particular
observando como este espaço se universaliza para o
surdo.
A apresentação dos símbolos, sinais,
elementos informativos quase sempre são visuais e
exige um esforço do aluno com deficiência
auditiva/surdo que não conheço, portanto no atual
trecho desde percurso reflexivo tenho direcionado
esforços para pesquisar e levantar referências e
casos que venham iluminar a caminhada.
Ao imergir no cotidiano desta instituição,
também levando em consideração o repertório e a
bagagem que possuo como Arquiteto Urbanista, pude
constatar que há dificuldades quanto ao acesso e
permanência destes estudantes, seja por
seu
possível trajeto ao espaço educativo, considerando o
tamanho da metrópole e sua prestação de serviços
tão carentes a comunidade “ invisível” surda, feita via
o TEG (Transporte Escolar Gratuito) , que poderia ser
de extrema utilidade e que fica limitado por conta das
atuais políticas pós 2018 onde o pagamento aos
condutores passou a ser por usuário ao invés de
quilometro rodado seja pela questão do espaço
arquitetônico, sua sinalização , seu fluxos,
dimensões, gabarito e organização, que em
observações posteriores poderei problematizar neste
artigo.
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Segundo esclarecimento das legislações, dos
princípios que fundamentam a Política Paulistana de
Educação Especial, na Perspectiva da Educação
Inclusiva , que segundo a Convenção sobre os
Diretos das Pessoas com Deficiência (ONU 2007)
indicam que “ pessoas com deficiência são aquelas
que tem impedimentos de longo prazo, de natureza
física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas”.
Também, através do Desenho Universal que tenda
compreender o homem real com suas proporções,
necessidades específicas que aqui no Brasil é
oriunda das primeiras normas técnicas datadas de
1985 e enfim ainda infelizmente funcionam em
diversas instituições como “ lendas urbanas”.
Apenas citando como processo dentro deste
percurso etnográfico, experimentei através da prática
da deriva limitando meus sentidos o fluxo pelos
espaços numa tentativa de vivenciar embora de uma
forma lúdica e de certa forma distante do objeto
(pessoa surda) os possíveis fluxos e dificuldades que
estes poderiam ter. A intenção é seguir pesquisa
também em direção ao indivíduo, porém, isto caberá
em outros passos futuros e muito possivelmente trará
outros entendimentos a mesma questão que procuro
dissecar .
A EMEFM Vereador Antônio Sampaio intenta
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resolver suas questões quanto ao público alvo,
estudantes com deficiência e em particular os
estudantes deficientes auditivos /surdos.
Neste contexto inclusive de território porta a
porta temos uma tradicional EMEFM a Professor
Derville Allegretti. Esta unidade foi criada através de
Decreto n°7393 dede 1968 com a denominação de
Escola Técnica de Comércio Municipal, vinculada à
Secretaria de Educação e Cultura da Municipalidade
de São Paulo e, diretamente subordinada ao seu
Secretário como
unidade autônoma. Em setembro daquele ano,
tiveram início os cursos acelerados, com duração de
7 meses de: Guia de Turismo, Taquigrafia e
Vitrinismo. Nestas modalidades foram formadas duas
turmas. Naquela época a escola ocupava a baixada
do Glicério, vindo para o atual prédio em 25 de janeiro
de 1970.
A EMEFM Vereador Antônio Sampaio, objeto de
estudo comparativo, nasce em fins de 1999, ali teria
como missão abrigar devido altíssima procura por
vagas em seu vizinho o excedente, uma vez que
neste período era comum os pais dormirem em filas
para obterem vagas no Derville Allegretti. Assim o
município pensava em resolver a questão imediata de
demanda, o que foi possível e ainda é inclusive na
educação especial dada a contemporaneidade da
construção feita em estrutura metálica e com acesso
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vertical para pessoas com mobilidade reduzida.
Retornando a apresentação da EMEFM Derville
Allegretti, onde neste artigo tratarei de estabelecer
comparações e justificar as necessidades de espaços
arquitetônicos compatíveis com suas respectivas
funções para além de Le Corbusier. A EMEFM em
seus registros nos conta que através do Ato n°86 de
1° de abril de 1969 foi autorizado o funcionamento dos
cursos Ginasial (direcionado as habilidades técnicascomerciais), Colegial com Contabilidade e Colegial de
Secretariado, passando a unidade a ser denominar
Colégio Comercial Municipal de São Paulo. Em 1973
foram implantados os cursos de Assistente em
Administração e Técnico em Comercialização e
Mercadologia.
Em 6 de novembro de 1973, o Decreto de
n°10711 alterou sua denominação para Centro
Interescolar Municipal de São Paulo, estando
subordinada ao Departamento Municipal de Ensino.
Pelo Decreto n°16078 de 24 de agosto de 1979
recebeu a denominação de Escola Municipal de 1°
e2° Graus Professor Derville Allegretti. Em 1998,
passou a se denominar-se EMEFM Professor Derville
Allegretti
Em janeiro de 2019 matricula se no horário
noturno, em um dos cursos técnicos, Administração,
o primeiro estudante surdo.
Aqui, fechando esta narrativa inicial exponho
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mesmo que parcialmente a lentidão do poder público
em promover o ingresso dos estudantes com
deficiência em seus quadros. Pretende se a seguir
analisar e problematizar este difícil processo
utilizando se das análises das concepções
arquitetônicas que permeiam as duas edificações
enquanto características arquitetônicas que
Pretendem responder ao uso de cada período
bem como os interesses do poder público mediante
as legislações vigentes em cada período.
Preâmbulo
Considerando os objetivos fundamentais da
República citados no artigo 3°da Constituição Federal
“Constituem objetivos fundamentais da República :
construir uma sociedade livre, justa e solidária;
garantir o desenvolvimento nacional ;erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; promover o bem
estar de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade, e quaisquer outra formas de
discriminação”, entende-se que a sociedade
idealizada como fraterna, pluralista e sem
preconceitos, onde os direitos subjetivos a vida a
saúde, a liberdade, ao respeito , a dignidade, a
convivência
familiar
e
comunitária
sejam
assegurados, e tendo em vista que uma educação de
qualidade é um direito assegurado pela Constituição
Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
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sendo o alicerce indispensável a condição plena e
exercício da cidadania e o acesso aos direitos sociais,
econômicos civis, políticos devendo proporcionar o
desenvolvimento humano na sua plenitude em
condições de liberdade e dignidade, respeitando e
valorizando as diferenças. Ainda segundo Paulo
Freire: “O mundo não é. O mundo está sendo. Como
subjetividade curiosa, inteligente, interferida e na
objetividade com que dialeticamente me relaciono
meu papel no mundo não é de quem constata o que
ocorre, mas também de quem intervém como sujeito
de ocorrências. Não sou apenas objeto da História,
mas seu sujeito igualmente”.
A formação do homem como sujeito de direitos
deve ser o centro e a essência do trabalho da escola
pública. Esta deve se ocupar de formar cidadãos
capazes de construir sua própria vida, preparando se
para ser sujeito ativo dentro dela, desenvolvendo
seus potenciais, autorias, valores e saberes.
A inclusão deve ser processo de inserção
social, onde na escola o estudante com deficiência
tem o seu local de acolhida. Esse processo de
inclusão exige planejamento, reflexão e mudança que
deve envolver a equipe administrativa, a gestão
educacional, a equipe pedagógica, o corpo docente,
a flexibilização e a adaptação curricular, garantindo
aos estudantes com deficiência o seu direito
constitucional e uma aprendizagem que melhor se
ajuste ás necessidades e lhes proporcione uma
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inclusão responsável na sociedade. `Neste proposito
é necessário a construção de práticas heterogêneas,
transformadoras e de inserção social no sentido de
respeitar cada estudante, levando em conta os seus
interesses,
capacidades,
potencialidades
e
necessidades de aprendizagem.
Neste contexto a acessibilidade arquitetônica
cria o meio ambiente necessário a acomodação das
práticas pedagógicas. O espaço arquitetônico numa
concepção atual deve contribuir para que o fluxo
físico, intelectual, presente no imaginário individual e
social possa acontecer.
Aqui entra a reflexão, tendo em vista as
concepções e direitos expostos como entende se e
organiza os espaços destas EMEFM? Quais as
distinções que são percebidas de construções
desenvolvidas em períodos diferentes, década de 60
e fins dos anos 90? Como as concepções pós LDB
impactam o sentido e a organização do espaço?
Quais adaptações ainda são necessárias hoje, quase
na virada da década?
Estudo diagnóstico
A EMEFM Professor Derville Alegretti está
situada em uma região predominantemente
comercial. Atende plenamente a demanda do Ensino
Fundamental local, (proveniente das EMEIs
próximas) e também preferencial. Pela própria
característica da região.
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A Unidade Escolar localiza-se na Zona Norte a
700 metros da Marginal Tietê. O acesso é fácil, situa
se em área de grande fluxo de trânsito, a um
quarteirão da Avenida Santos Dumont início do
corredor Norte –Sul. Os vizinhos são o Hospital
Municipal, o Centro de Zoonoses, o Balneário
Santana e a EMEFM Vereador Antônio Sampaio. Esta
construída a partir de parte de terreno de um antigo
clube municipal e a área de quadras do Derville
Allegretti.
A EMEFM Professor Derville Allegretti desde
2010 optou por elo uso de Salas Ambientes. Este uso
tem como intenção um maior envolvimento e senso
de pertencimento a escola. Também criar um espaço
propício para estimular a observação, a criatividade,
a exploração de vivências, a reflexão individual e
coletiva, incentivar as práticas interdisciplinares,
transdisciplinares e multidisciplinares.
As salas foram ambientalizadas obedecendo
certos princípios como identificação externa,
organização de setores correlatos, tentativa de
adaptação de mobiliário de acordo com os interesses
das disciplinas, espaços expositivos.
A EMEFM Vereador Antônio Sampaio está
situada na Rua Voluntários da Pátria, 733, no bairro
de Santana, zona norte da cidade de São Paulo/SP.
Considera-se um prédio de fácil localização em razão
de destaques referenciais: do lado direito encontra-se
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a EMEFM Professor Derville Alegretti e do lado
esquerdo, a cerca de 500 metros, tem-se uma saída
da Marginal Tietê. Também está próxima da Estação
Rodoviária e Metroviária Portuguesa/Tietê e, em
menor medida, do Parque de Exposição do Anhembi
e do Aeroporto Campo de Marte. Dada ao intenso
tráfego de pessoas que se dirigem diariamente a
esses locais, dispomos de uma variedade de opções
públicas de mobilização para outros bairros e regiões
paulistanas. Em decorrência, o grupo estudantil,
embora majoritariamente composto por moradores
das adjacências, também é composto por habitantes
de outras áreas da cidade. A fundação da unidade
escolar decorreu da necessidade de complementar o
atendimento educacional da região desenvolvido na
EMEFM Professor Derville Allegretti desde 1999, fato
que explica a proximidade física das instituições. O
trabalho desta unidade também está direcionado a
estudantes do Ensino Fundamental e Médio, contudo,
nesta última modalidade, este disponível atendimento
especializado a alunos surdos, sendo as aulas
ministradas por um professor especialista em parceria
com um intérprete de Libras. Atende se cerca de 500
alunos, distribuídos em cinco turmas de Ensino
Fundamental I, sete turmas de Ensino Fundamental II
e cinco turmas do Ensino Médio. O atendimento a
esses estudantes decorre em dois turnos: manhã e
tarde
Projeto Salas-Ambiente
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Desde 2005, em relação à organização espaçotemporal no Ensino Fundamental – Ciclo
Interdisciplinar (6º anos) e Ciclo Autoral, como
também no Ensino Médio, as aulas acontecem em o
que consiste na distribuição de salas por disciplina,
nas quais os professores preparam o espaço
interação de acordo com a disciplina ministrada e os
conteúdos a serem trabalhados. Nessa proposta, os
alunos é que se movimentam na troca de aula no
lugar do professor, sendo orientados desde o início de
suas atividades na escola quanto ao modo de
realizarem tal percurso.
Por meio do compartilhamento das vivências em
classe, é acordado que o ambiente onde se estuda
ou é trabalhado tem uma grande influência nos
processos de ensino e aprendizagem. Quanto mais
agradável for esse ambiente, maior será a
probabilidade de se obter a qualidade na educação,
garantindo ainda a interação entre professor, aluno e
conhecimento de forma contextual.
Sendo assim, a proposta do projeto Salas-ambiente
surgiu da pretensão de poder oferecer espaços de
trabalho e estudo diferentes, uma vez que se
percebeu a necessidade de movimentação dos
alunos durante as atividades, bem como o desejo de
mudança, de novos desafios e inovações por parte
dos professores.
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O objetivo principal ao adotar essa dinâmica é
buscar inovações e a possibilidade de organização e
reorganização do ambiente educacional de acordo
com as necessidades e ações propostas no dia a dia.
Consequentemente, a adesão às salas-ambiente nos
concede a perspectiva de atingirmos alguns objetivos
específicos, tais como:
- Criar espaços de salas-ambiente
como uma opção didática;
- Reunir e distribuir os recursos
didáticos
em
cada
sala-ambiente,
favorecendo o fácil acesso pelo professor
e pelo aluno;
- Providenciar materiais e recursos
didáticos que ainda serão necessários
para cada sala;
- Organizar a duração de cada aula
para aproveitar bem o tempo de cada
atividade e diminuir o fluxo de estudantes;
- Estabelecer sentidos de trânsito nos
corredores e escada, tornando a troca de
salas mais eficiente e rápida;
- Desenvolver a autonomia nos
alunos, permitindo a circulação dos
mesmos pela escola de acordo com cada
atividade desenvolvida;
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- Permitir aos estudantes ter conforto,
estímulo e descontração, visando uma
aprendizagem significativa;
- Favorecer o desenvolvimento de
atitudes positivas, atuando na formação do
indivíduo.
As
salas-ambiente
também
predispõe a realização de atividades
produtivas, tais como as que seguem:
- Conhecimento e organização do
espaço da sala de aula pelos professores;
- Divisão do espaço para exposição
dos materiais didáticos, cartazes e
trabalhos produzidos pelos alunos;
- Manutenção de limpeza da sala ao
final de cada aula;
Universo da pesquisa
A pesquisa referiu-se à comunidade educativa das
EMEFM Professor Derville Allegretti e Vereador
Antônio Sampaio em um diálogo que venha
proporcionar a discussão sobre o espaço
arquitetônico e suas implicações na melhora
qualitativa e quantitativa da educação de surdos
usuários deste equipamento educativo.
Instrumentos
Através do Estudo de Caso e a Luz das
360

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

legislações vigentes procurei conduzir um estudo
teórico e reflexivo que servirão para conceber o
partido arquitetônico destas duas edificações. Tenho
o intuito de estruturar questionários possíveis com a
finalidade de identificar roteiros, localizações,
relações geradas a partir do percurso escolaresidência e escola-escola, esses questionários
foram desenvolvidos em parceria com os interpretes.
Esses
questionários
seriam
aplicados
em
oportunidades de estudos futuros.
Procedimentos para a coleta e seleção de dados
A dinâmica do projeto absorverá a observação
e a comparação, nessa possibilidade, fazer uma
pesquisa sobre a condição ou a recepção da
comunidade surda em escolas mistas e cruzar isso
com as observações feitas. Propondo alguns
caminhos para melhorar a interface da inclusão.
O observar, repertoriar sente se acolhidos
como nos percursos etnográficos segundo Manhani
(2005 p. 80)
[…] o que se propõe é um olhar de
perto e de dentro, mas a partir dos
arranjos dos próprios atores sociais,
ou seja, das formas por meio das quais
eles se avêm para transitar pela
cidade, usufruir seus serviços, utilizar
seus
equipamentos,
estabelecer
encontros e trocas nas mais diferentes
esferas – religiosidade, trabalho, lazer,
cultura, participação política ou
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associativa etc. (MAGNANI, 2002, p.
18)

Assim, o estar presente às vezes dentro às
vezes fora, nos indica como pesquisadores a
“inteireza parcial” do objeto em construção. Pretendo
fazer uma pesquisa sobre a condição ou a recepção
da comunidade surda em escolas mistas e cruzar isso
com as observações feitas.
Discussões e resultados
Ao entrarmos na modernidade, uso o termo a
partir da ideia de Modernismo Le Corbusiano,
importado e desenvolvido aqui nos trópicos com
grande intensidade nas décadas de 50 e 60 com a
construção de Brasília, trazemos o princípio básico da
forma associada a função. Segundo VENTURI (1965p.354 )
“O problema da arquitetura e do
urbanismo
modernos
é
serem
excessivamente
reducionistas.
Limitando
cautelosamente
os
problemas que deveria resolver, a
arquitetura
moderna
ofereceu
soluções puras, mas enfadonhas. O
resultado disto é que a arquitetura
moderna não está à altura da ciência,
da poesia ou da arte modernas, as
quais reconhecem a complexidade e a
contradição”

E ainda:
“Nunca será possível resolver todos os
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problemas. Na verdade, uma das
características do século XX é o fato
de que os arquitetos são altamente
seletivos ao elegerem os problemas
que querem resolver”

A EMEFM Derville Allegretti obedece à risca
este processo. Na verdade, estas escolas erigidas
entre 60 e 70 vão dar as bases de uso para o FDE a
posteriori, assim todo o sistema de metrificação,
distribuição espacial, partido arquitetônico e
programa obedeceram uma “lógica”, a do
confinamento. Note bem, não que a saga modernista
traga isto em Brasília com suas áreas enormes de
convívio sob os pilotis ou as superquadras a reunirem
funções. O que se vê é um eco de controle dos
equipamentos públicos baseados numa educação
nos mesmos moldes. As disposições através de eixos
nos corredores centrais produziriam o efeito
xantóptico onde as funções dos inspetores escolares
colaboram com o processo de cerceamento unidos as
aulas reduzidas a períodos e espaços de
confinamento, salas de aula para entre 30 a 45
alunos, enfileirados em direção ao quadro negro.
Esta “funcionalidade” ainda em uso,
encrudesce as relações. As dinâmicas e
procedimentos ainda reverberados criam um
ambiente excludente onde a disposição das salas, o
eixo central, mobiliário traçam uma narrativa muito a
contramão da intenção das salas ambientes com sua
ideia de ambiente educador, existira um hiato entre o
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uso da “ palavra mundo” freiriana, mote desta
proposta, e o confinamento bovino.
A sucessão de níveis dos pavimentos, num
total de três, a contar do térreo, desafia a noção de
respeito. Ao optar pelo uso da escada como única
forma de acesso aos demais pavimentos excluindo
totalmente o uso de qualquer pessoa com
mobilidades reduzida, seja ela deficiente, idoso ou
com qualquer problema de saúde. Vencer os três
andares é impossível e para coroar a total falta de
parâmetro, todas as salas ambientes ficam nestes
andares ficando reservado ao térreo o espaço
administrativo, a biblioteca, sala de professores,
auditório e a Sala de Recursos Multifuncionais. Está
a provar que ainda existe um pouco de inteligência
sobre a superfície da Terra. Para além de condenar o
espaço arquitetônico ao limbo, desejo aqui mostrar as
contradições do processo. Como desenvolvido na
introdução deste texto, há um desejo de atender a
todas legislações, inclusive vê se um esforço
pedagógico nesta direção, porém não chega se a
essa inclusão de fato. Note bem, estamos falando de
cinquenta anos de EMEFM, diversas reformas e
manutenções, porém em nenhuma delas a
contemplar a circulação vertical.
Passando pelos corredores do vizinho, criado
em fins da década de 90, quase 2000, observamos a
arquitetura do aço. Pré moldada, feitas a partir de
encaixes dentro das mesmas bases do FDE nota se
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dentro do contexto da crítica a facilidade do acesso
vertical de todos os pavimentos. Os pavimentos são
“ drenados” por corredor e este se dispõe para um pé
direito de 12 metros que abriga um pátio. Este
espaço, que ao meu ver é o coração da escola por
sua centralidade, por ser o local de observação de
boa parte das coisas que acontecem na EMEFM, traz
à tona a necessidade de ser mais valorizado segundo
o manual “O que revela o escolar? Um livro para
diretores de escola”:
“Durante o intervalo entre as aulas os
alunos aprendem a tomar decisões
importantes para o relacionamento
social. É nesse período de 15 ou 30
minutos que eles aprendem mais
sobre as relações em grupo: decidem
com quem conversar, de quem se
aproximar, onde e como brincar e
jogar. Aprendem a ceder lugar ao
outro, esperar a vez de falar na roda
de amigos, pedir e dar licença e se
desculpar.
Assim,
o
intervalo
apresenta um amplo campo de
oportunidades
para
o
desenvolvimento
de
valores
e
atitudes. A ideia é que o pátio e as
quadras sejam, portanto, um cenário
no qual crianças e jovens explorem
diferentes atividades, interagindo e
aprendendo uns com os outros”

A EMEFM também desenvolve a intenção de
salas ambientes, que parece mais salas
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ambientadas, onde os moveis padrão da PMSP ali
estão, em forma enfileirada, com lousa e professor a
frente o que faz crer que não atingem sua intenção.
Comparativamente temos um número muito
superior de matrículas de estudantes com deficiência
nesta última. A impressão que se tem é que ao ser
permeável verticalmente e acessar todos os espaços
ela é escolha das famílias de estudantes com
deficiência.
Recentemente a EMEFM Vereados Antônio
Sampaio passou por uma reforma, foram 1 milhão de
500 mil reais aproximadamente. Houve uma tentativa
de promover correções e desenvolver adaptações a
comunidade surda que faz uso da EMEFM sobretudo
ao virem das EMEBS ao findar o ensino fundamental.
Este público ao eleger a escola como destino forçou
uma série de adaptações como a Sala de Recursos
Multifuncionais para surdos com o objetivo
de promover tecnologia assistiva e eliminação de
barreiras. Uma dessas barreiras que este aporte de
recursos venceu foi a da sinalização.
Na rede escolar da PMSP as aulas são de 45
minutos e intervalos de 20 minutos. Os estudantes
deficientes auditivos/surdos tinham dificuldades de
ouvir o sinal por motivos óbvios, as instalações de
luzes intermitentes em todas as salas associadas ao
sinal produziam a sinalização necessária para o
entendimento das trocas de horários e salas, uma vez
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que é o estudante que circula pelas salas e não os
professores.
A sinalização de banheiro também muito
contribuiu, com portas vermelho bombeiro, de grande
destaque auxilia o estudante recém-chegado a indicar
o espaço de suas necessidades fisiológicas.
A sala de vídeo foi reformada e posto uma data
show, ali como único espaço vê se a boa utilização de
recursos gráficos, em termos imagens ampliadas,
muito necessários ao ensino dos surdos, uma vez que
a língua portuguesa é a sua segunda língua, sendo a
língua brasileira de sinais a primeira. Muitos
professores não dominam LIBRAS, ficando a cargo
do interprete a incumbência de mediar a fala. Os
apoios de recursos gráficos devem estar em sala,
vídeos, fotos, imagens são comprovadamente um dos
recursos mais interessantes para a educação de
surdos.
Retornando ao vizinho, a EMEFM Professor
Derville Allegretti expõe a notória falta de sinalização
básica como a luz intermitente para troca de horários
ou intervalo prejudicando a troca de sala. Assim não
é de se admirar que apenas 50 anos de sua fundação
venha a receber o primeiro estudante surdo no ensino
técnico noturno. Este como um pioneiro anda sobre a
superfície escolar lunar pajeado pelo interprete de
Libras. Este deixa cumprir funções especificas, a de
interprete, e passa a assumir diversas funções, dentre
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elas a de pajem. Um tremendo desperdício de
recursos, uma vez que um interprete pode
desenvolver a sua atividade para tantos surdos
quantos estiverem em sala, porém a falta de “ cultura
surda” nesta escola cria enormes obstáculos que este
pioneiro tenta vencer, expondo assim o não
cumprimento das legislações. A organização destes
estudantes que com muita dificuldade transitam pelas
salas ambientes, ponho aqui no plural ampliando o
leque dos estudantes com deficiência para além da
surdez uma vez que ao abrigar uma Sala de Recursos
Multifuncionais muitos outros tipos de deficiência são
contemplados, levando a crer que na falta de
sinalização adequada seria mais lógico e fácil os
jovens ficarem em sua própria sala e os professores
circulando. Penso ser um grande prejuízo a perda do
ambiente educador, porém o aspecto da rotina,
sobretudo no ano inicial me faz crer que deve se ter
uma perspectiva inclusiva, de fato.
A pesquisa se não comprova a extrema carência
de informações, tecnologia assistiva e
mediações aponte para um hiato.
Segundo NORBERG-SCHULZ ,1976:
“ O ato fundamental da arquitetura é
compreender a vocação do lugar...o
homem é parte integral do ambiente e
que ele somente contribui para a
alienação e ruptura do ambiente
quando se esquece disso. Pertencer a
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um lugar quer dizer ter uma base de
apoio existencial em um sentido
cotidiano concreto. ”

Estas conclusões são dadas analisando
também, para além dos muros escolares e no
contexto urbano a extrema deficiência que os
equipamentos de transporte público têm em diversos
aspectos. Penso que é principalmente a comunicação
com o estudante surdo que possui a libras como
primeira língua e não encontra seja nos trens da
CPTM, do Metrô ou ônibus municipais qualquer
informação ao usuário surdo. Este contato que por
diversas vezes são procurados por estudantes
obedece a lógica da tentativa de mal preparados
funcionários,
sejam
seguranças,
cobradores,
motoristas ou em outra possibilidade a dos policiais
militares que também apesar de sua extrema boa
vontade ficam a desejar.
A proximidade da EMEFM do metrô Tietê,
mesmo com a dificuldade da sinalização, que é
remediada com a “iniciação” de um outro colega surdo
que já venceu estas barreiras e apresenta ao “novato”
o percurso, faz com que a escola seja uma ótima
opção ao estudante da região metropolitana.
Estudante de quase todas as 27 cidades encontram
ali ônibus intermunicipais que deixam a 500 m da
escola. Um fator de logística incrível e digno de ser
valorizado. Mostra esta observação que a inserção da
escola na “cultura surda” põe ela em rede e esta rede
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de convivências embora informal possui diversas
respostas que deixo como indicativo de pesquisas
futuras.
Fica explicito a dificuldade da escola em atingir
o aluno surdo, os interpretes embora fluentes em
libras não são educadores, muito menos
especialistas. A construção das relações medicativas
repousa na ideia de que a mera tradução ou
interpretação.
A pesquisa em si com deseja fechar questão,
tem um intuito do que em pedagogia chamamos de
análise diagnóstica, uma prospecção do possível.
Porém fica bem claro a necessidade de se mergulhar
no universo do estudante com deficiência, de
relacionar se com a “cultura surda” para que o
projetista baseado e o gestor de políticas públicas
possam reduzir estes ruídos entre o que é o que se
deseja ser.
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A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – EAD
Maria das Neves Silva

Atualmente a educação na modalidade a
distância é beneficiada e impulsionada por
transformações produzidas pelas TIC e pela internet,
que causaram impactos sociais, econômicos,
culturais e educacionais. Segundo Saraiva (1996, p.
27), "desde a década de 20, o Brasil vem construindo
sua história de EAD”. O desenvolvimento da
educação a distância no Brasil é assinalado pelo
aparecimento e difusão dos meios de comunicação,
atravessando
a
"etapa
do
ensino
por
correspondência; passamos pela transmissão
radiofônica e, depois, televisiva; utilizamos a
informática até os atuais processos de utilização
conjugada de meios – a telemática e a multimídia."
(SARAIVA, 1996, p. 19).
Merece ser ressaltado o período atual,
segundo Castell (1999, p. 67), caracterizado por um
"novo paradigma tecnológico que se organiza em
torno da tecnologia da informação”, integrando o
mundo em redes globais, em que a apropriação de
conhecimento é um dos seus traços marcantes. O
aumento da demanda pelo conhecimento gerou um
crescente interesse dos especialistas da educação e
dos governos na utilização das tecnologias digitais
voltadas para novos modos de ensinar e aprender.
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Estimulada pelas mídias digitais e internet, que
ajudam a vencer as barreiras do espaço e do tempo,
a EAD se desenvolve em todos os níveis, na
educação formal e não formal, de modo quantitativo e
qualitativo em todos os continentes. Aponta Peters
(2004, p. 29), que a educação a distância, é uma
modalidade que “se tornará uma parte indispensável
de toda a educação superior na maioria das
universidades de todo mundo”, e também que o
custo-benefício seria decisivo neste processo, de
modo especial nos países em desenvolvimento.
Essa modalidade é regulada, no Brasil, por
uma legislação específica, oficializada em 20 de
dezembro de 1996, Lei nº 9.394, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, em que o
art. 80 diz: "O Poder Público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino [...] § 1º A educação a distância, organizada
com abertura e regime especiais [...]”. A esse respeito
Moran (2002, p. 1) argumenta: “Na expressão ‘ensino
a distância’ a ênfase é dada ao papel do professor
(como alguém que ensina a distância). Preferimos a
palavra ‘educação’ que é mais abrangente [...].” O
Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 que
regulamenta a EAD, o artigo 1º a caracteriza como:
modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e
tecnologias
de
informação
e
comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades
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educativas em lugares ou tempos
diversos.

Os espaços na internet utilizados pelos cursos
on-line,
chamados
ambientes
virtuais
de
aprendizagem (AVA), softwares desenvolvidos
baseados em pressupostos pedagógicos, ou
plataformas de EAD, possibilitam organizar cursos e
disciplinas, administrar conteúdos, e promover a
interação entre todos os participantes. Santos (2003,
p. 225) entende que o ambiente virtual de
aprendizagem “é um espaço fecundo de significação
onde seres humanos e objetos técnicos interagem,
potencializando
assim
a
construção
de
conhecimentos, logo a aprendizagem”.
As condições favoráveis de acesso e difusão
de conhecimento facilitadas tanto pelas TICs como
pela implementação de políticas para a educação
superior, que estimulam a educação a distância,
viabilizam pelo menos dois dos cinco princípios
básicos do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE) do Ministério da Educação (MEC) para a
Educação Superior: 1) a expansão da oferta de vagas
para educação superior; 2) a garantia de qualidade e
que seja acessível às regiões mais remotas do País.
(BRASIL, 2007b).
Para fomentar a EAD nas instituições públicas
de ensino superior e amparar pesquisas em
inovações metodológicas de ensino superior
apoiadas em tecnologias de informação e
comunicação, foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8
de junho de 2006, um sistema integrado por
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universidades públicas, Universidade Aberta do Brasil
– Sistema UAB – para oferecer cursos de nível
superior para camadas da população que têm
dificuldade de acesso à formação universitária pública
de qualidade, por meio do uso da metodologia da
educação a distância. O Sistema UAB promove
articulação, estimula e efetiva parcerias com
universidades públicas e demais organizações
interessadas, nos níveis federal, estadual e municipal,
para implementar e realizar cursos de graduação e
pós-graduação de forma consorciada. A prioridade é
atender os professores, em locais distantes e
isolados, que atuam na educação básica da rede
pública, visando fortalecer a escola no interior do país,
e minimizar a concentração de cursos de graduação
ofertados nos centros urbanos. Cabe destacar que o
Conselho Nacional de Educação e a Câmara de
Educação Superior, representados por uma comissão
designada para discutir e propor diretrizes para
programas e cursos de Educação Superior – EAD,
desenvolveram estudos e debates sobre o tema, e
tiveram Parecer homologado em 10 de março de
2016. O Parecer estrutura-se em duas seções. A
primeira diz respeito ao Relatório que, dentre outras
coisas, apresenta metodologias em EAD e suas
múltiplas combinações; os profissionais vinculados à
EAD, ressaltando os profissionais da educação,
professores, tutores, gestores, estudantes; material
didático-pedagógico; sistemas de comunicação,
condições e exigências para o regime de colaboração
entre as Instituições de Ensino Superior (IES).
A segunda seção trata especificamente das
Diretrizes e Normas Nacionais para a oferta de
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Programas e Cursos de Educação Superior na
Modalidade a Distância, base para as políticas e
processos de avaliação, bem como para a regulação
dos cursos e das instituições de educação superior
(IES) no âmbito dos sistemas de educação,
direcionada a garantir a expansão e o padrão de
qualidade para a educação superior para essa
modalidade. O Ministério da Educação homologou a
Resolução nº 1, de 11 de março de 2016, das
Diretrizes e Normas, que respeitam o atendimento às
políticas educacionais vigentes, às Diretrizes
Curriculares Nacionais, ao Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior e aos padrões e
Referenciais de Qualidade (publicado em 2003,
revisado em 2007) estabelecidos pelo MEC.
Presenciamos no Brasil, o crescimento
acelerado de instituições públicas e privadas de
ensino superior intensificando a criação de cursos nas
diversas áreas de conhecimento na modalidade a
distância. Isso porque, além de encontrarem nas
tecnologias digitais recursos e funcionalidade gerais
para melhorar o ensino, promover a aprendizagem,
trazer inovação pedagógica e didática, contam
também
com
políticas
educacionais
regulamentadoras, de expansão, interiorização e
ações que consolidam a EAD.
Conforme vimos, o poder público definiu e
regulamentou uma legislação específica para esta
modalidade educativa, além disso tem incentivado as
instituições de ensino superior na oferta de cursos
EAD, nas diversas áreas de conhecimento, visando
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garantir o acesso à educação superior às pessoas
que vivem em regiões distantes de centros urbanos.
Sala de aula virtual
Na Educação Online os espaços chamados de
AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), agregam
uma das características fundamentais da internet: a
convergência de mídias, ou seja, a capacidade de
hibridizar e permutar num espaço virtual, várias
mídias. Segundo Silva (2005, p. 199) "O Ambiente
Virtual de Aprendizagem deve favorecer a
interatividade
entendida
como
participação
colaborativa, bidirecionalidade e dialógica, e conexão
de teias abertas como elos que traçam a trama das
relações". Os arranjos espaço/temporais promovido
pelas tecnologias digitais fazem do AVA um espaço
prático de educar sujeitos geograficamente dispersos,
como também pode ampliar a prática pedagógica
presencial. Sobre a estrutura AVA pode-se dizer que:
O informata que programa esse
ambiente conta, de início, com o
fundamento digital, mas para garantir
hipertexto e interatividade terá que ser
capaz
de
construir
interfaces
favoráveis à criação de conexões,
interferências,
agregações,
multiplicidade,
usabilidade
e
integração de várias linguagens (sons,
textos, fotografia, vídeo). Terá que
garantir a possibilidade de produção
conjunta do professor e dos alunos e
aí há liberdade de trocas, associações
e significações como autoria e
coautoria. (SILVA apud SILVA, 2005,
p. 199)
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Os
primeiros
Ambientes
Virtuais
de
Aprendizagem apresentavam uma comunicação
estudante/conteúdo/professor predominantemente
na linguagem escrita. Coll (2010) salienta quanto a
necessidade de pesquisa e desenvolvimento no
campo da aprendizagem autodirigida em um terreno
técnico-pedagógico, uma vez que os requisitos
pedagógicos influem de maneira determinante nos
tecnológicos. Os AVA têm capacidade de convergir o
uso da tecnologia móvel; como também, desenvolver
sistemas tutoriais multiagente baseados em
inteligência artificial; sistemas de hipermídia
adaptativa e conteúdos educacionais reutilizáveis.
[...] a cognição digital e a humana
passam por um processo de franca
evolução na qual, por meio de
"realidade virtual", os humanos tentam
emular nossos processos cognitivos
mais complexos, com a esperança de
que os computadores ajudem a
resolver os graves problemas que
cercam nossa existência; mas ao
mesmo tempo, essa interação com o
mundo virtual influencia nossa
maneira de processar a informação e
transformar de modo intangível a
maneira pela qual pensamos sobre
nossa existência. (COLL, 2010, p. 186)

O ambiente virtual carrega no sentido amplo,
as características do mundo virtual que por sua vez,
contempla um universo de possibilidades, calculáveis
a partir de um modelo digital. "Ao interagir com o
mundo virtual, os usuários o exploram e o atualizam
simultaneamente. Quando as interações podem
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enriquecer ou modificar o modelo, o mundo virtual
torna-se um vetor de inteligência e criação coletivas".
(LEVY, 1999, p.75). Para adentrar ao ciberespaço e
conectar-se à rede é necessário fazer um login
individual, algo como uma identidade, seja ela um
avatar , um nick ou mesmo um endereço de email,
esse será seu ponto de acesso pelo qual, outros
usuários também se conectarão a você.
A educação online busca romper o conceito de
separação física entre aluno e professor
aproximando-os pela integração virtual, pela vídeo
conferência, AVA ou por dispositivos móveis como
celulares e sistemas interativos das TVs digitais. A
tendência é que a interatividade aumente cada vez
mais, com a aplicação de recursos multimídia em
áudio, vídeo, simulações e realidade virtual. O desafio
é implantar uma estrutura tecnológica coerente com a
estratégia metodológica e o público alvo. Segundo
Rangel (2009, p. 45), num ambiente virtual de ensinoaprendizagem, professor e aluno invertem o
protagonismo dentro do cenário educativo. No AVA o
aluno é o eixo central de toda a atividade pedagógica,
e não mais o professor. A educação online requer a
aplicação de um modelo pedagógico personalizado,
não basta adequar o modelo presencial. As práticas
de estudo no ambiente virtual ocorrem através da
comunicação interativa, exigindo sujeitos ativos e
participativos.
Segundo Santos,
[...] os ambientes virtuais de
aprendizagem envolvem não só um
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conjunto
de
interfaces
para
socialização de informação, de
conteúdos de ensino e aprendizagem,
mas também, e, sobretudo, as
interfaces de comunicação síncronas
e assíncronas. (SANTOS, 2009, p.
564).

As formas de comunicação dentro dos AVA
podem ser síncronas, isto é, contemplam a
comunicação em tempo real (exemplos: chats, web
conferências, entre outras). Como também
assíncronas, isto é, permitem a comunicação em
tempos diferentes (exemplos: fóruns, listas de
discussão, blogs, wikis entre outras).
A interação e a interatividade são dois
processos indispensáveis para trabalhar as
demandas da comunicação nesse espaço. a
evolução das ferramentas e das interfaces possibilita
o desenvolvimento da Educação online, podendo ser
organizados links para textos ou páginas da web
como arquivos de vídeo aulas e momentos síncronos
por meio de chats ou vídeo conferência. Neste
sentido, esses ambientes da internet , com suas
múltiplas possibilidades de diálogos, podem
promover, por meio das redes de comunicação, a
interação entre pessoas de diferentes culturas,
ampliando o campo comunicativo sistematizado e
organizado, possibilitando a compreensão das
diversas realidades, num ambiente de aprendizagem
interativa e colaborativa.
O aprendiz, ao adentrar o AVA tem como
mediadores de sua aprendizagem, os professores, as
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trocas entre seus pares, o material didático, que pode
ser anexado nos mais diferentes formatos,
hipertextos, audiovisuais, podcasts, ou mesmo
impresso, enviado ao aprendiz via correio. No AVA
pode-se organizar os estudantes em turmas, tal qual
como no ensino presencial. A mediação geralmente é
feita por mais de um professor e tutores, que auxiliam
tanto em dúvidas sobre aspectos técnicos como
também em atividades pedagógicas.
Segundo Valentine e Soares (2005) o AVA é
um espaço social de trocas de conhecimentos, de
desenvolvimento de condições, estratégias e
intervenções para melhorar o processo de
aprendizagem, numa linguagem hipermídia, cujos
processos interativos entre os participantes são
auxiliados pela interface gráfica.
Os processos de ensino-aprendizagem têm
potencial para tornarem-se mais ativos, dinâmicos até
mesmo personalizados por meio do AVA, esses
armazenam todo o material produzido pelos
participantes, sendo possível revisitá-los sempre que
necessário. As mídias digitais, aliadas aos AVA em
evolução, utilizam o ciberespaço para promover a
aprendizagem, a interação e a colaboração à
distância entre os atores do processo e o conteúdo a
ser aprendido.
Nesses processos de aprendizagem a
tecnologia é apenas um meio, pois a ênfase está na
proposta, no conteúdo pedagógico e no
desenvolvimento do processo educativo.
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A Configuração da Tutoria a Distância no Curso e
nos Seminários
O fato de a tutoria exercer um papel de
fundamental importância no processo educacional
nos cursos das IES já é reconhecido. O tutor, longe
de ser apenas um profissional que informa os alunos
sobre os conteúdos, é um mediador entre o professor
e o aluno, ou ainda conforme a definição que o termo
sugere “aquele que ampara, protege, defende.”
(Houaiss, 2001). O tutor num curso EAD é
compreendido como um sujeito que exerce uma
função ativa na prática pedagógica. Afirma Maggio
(2001, p. 96, 97) que: “Tanto o tutor como o docente
são responsáveis pelo ensino, pelo bom ensino, e
nesse aspecto não há distinções importantes no
sentido didático [...] um bom docente será um bom
tutor.”
Os Referenciais de qualidade em EAD
(BRASIL, 2007b) elencam uma série de atribuições
que este profissional tem, entre as quais destacamse: o esclarecimento de dúvidas através das
ferramentas de interação; a responsabilidade de
promover espaços de construção coletiva de
conhecimento; a seleção de material de apoio e
sustentação teórica aos conteúdos; a participação
nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem
junto com os docentes. E o documento acrescenta ser
imprescindível os tutores terem domínio do conteúdo
para o exercício das funções, aliada à necessidade de
dinamismo, visão crítica e global, capacidade para
estimular a busca de conhecimento e habilidade com
as novas tecnologias de comunicação e informação.
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O modelo pedagógico do curso deve
considerar a tutoria uma atividade essencial para
viabilizar a sua execução, agindo para motivar os
alunos como grupo e individualmente, para
acompanhar a aprendizagem, orientar e integrar o
estudante no curso para que ele não tenha a
sensação de isolamento, estimulando-o à interação.
O projeto do curso deve conter, entre outras
responsabilidades, que os tutores precisavam
esclarecer as possíveis dúvidas de conteúdo;
incentivar a busca de distintas fontes de informações;
propor atividades reflexivas sobre processos e
formação de conceitos; propiciar a Inter
aprendizagem; contribuir para a melhoria do processo
de aprendizagem. Portanto, a responsabilidade do
tutor conjuga as atividades usuais de um professor de
ensino presencial, além das competências
específicas para executar bem sua função dentro do
AVA.
Particularmente nos Seminários Integradores,
que perpassaram todas as etapas, cabe aos tutores
compreender a concepção da disciplina e do curso,
saber conduzir a trajetória para seguir o objetivo
pretendido, a fim de apresentar e/ou adaptar o
conteúdo da disciplina às necessidades e ao contexto
do aluno, além de transmitir confiança e segurança
para o aluno. Desse modo, o tutor assume a função
docente, mediando conteúdos e intervindo na
aprendizagem.
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ESCOLA TRADICIONAL JESUÍTICA E ESCOLA
NOVA: EDUCAÇÃO ENTRE DUAS VISÕES
Tatiana Soares Pereira

Resumo
Herança do modelo de Educação Europeu do século
XVIII, a Escola Tradicional, modelo de educação
baseado na escolarização tradicional e na Escolástica
Jesuítica, objetivava a reprodução de valores, a
valorização do passado, a repetição de exercícios e
memorização dos mesmos. Nesse modelo de
educação, o professor é centro do processo, detentor
do conhecimento e responsável por transmiti-lo ao
aluno. A necessidade de preparar o aluno para a
dinamicidade da sociedade e com base nos ideais
libertários do Iluminismo, o movimento Escolanovista
defende a educação como um processo de melhoria
permanente que faz parte do próprio viver do aluno.
Nesse modelo de educação o professor deixa de ser
o centro do processo, passa a ser facilitador do
processo, dando lugar ao protagonismo do aluno. O
ensino precisa ser significativo, a importância do
aprender fazendo e do estímulo à criatividade. Assim,
para fazer da escola um ambiente preparado para
esse tipo de educação há a necessidade de qualificar
o ambiente escolar. Por esse motivo, a Escola Nova
acabou por elitizar ainda mais o ensino.
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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo analisar
os aspectos ideológicos da Escola Tradicional
Jesuítica, sua tradição religiosa, seu método de
ensino dogmático, valorizando a reprodução de
valores e a cultura da sociedade ligada sempre ao
passado.
Em contraposição a esse ensino tradicional,
será analisado o aspecto ideológico da Escola Nova,
que estimula a relação entre a experiência e a
educação, adaptando o aluno ao presente por meio
da sociedade, não se opondo aos valores passados,
porém preparando o aluno para o futuro
Considerando que a Escola Tradicional
Jesuítica é fruto dos interesses da burguesia
nascente, que quer dar aos seus filhos uma educação
sólida, com disciplina severa, e a Escola Nova sendo
fruto dos interesses da burguesia em ascensão, que
quer dar aos seus filhos uma educação mais voltada
para a vida, atendendo as necessidades de uma
sociedade em constante transformação.
Neste trabalho dar-se-á ênfase à corrente
pragmatista, idealizada por John Dewey, pois foi a
corrente escolanovista que mais influenciou a
educação brasileira na década de 30, época em que
foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, que vem trazendo uma proposta de solução
392
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para a defasagem da educação diante das exigências
do desenvolvimento da industrialização.
Propõe-se também, apontar as ilusões da
Escola Nova: como ela acabou por elitizar ainda mais
o ensino; como seus ideais mal assimilados contribuiu
para a confusão entre ensino e pesquisa, e falta de
disciplina no ambiente escolar por omissão do
professor.
O nascimento da escola tradicional
Na Idade Média o estudo não era dividido,
crianças e adultos estudavam numa mesma sala,
sem uma organização que os separassem em graus
de aprendizagem.
No contexto do Renascentismo, segundo
Aranha (2002, p.90-91) acontece a Reforma
Protestante, com Martinho Lutero que buscou não
uma revolução, mas que as mudanças acontecessem
conforme a necessidade da época. Tal reforma
criticou a Igreja Medieval que intermediava leituras
importantes de estudo, estabelecendo somente a
tradição cristã. Os protestantes buscaram a educação
com retorno às origens consultando diretamente os
textos bíblicos e a possibilidade de instruir estas
leituras para todos sem restrições. Os mesmos
também repudiavam os castigos e o verbalismo
escolástico, propondo jogos, brincadeiras, música,
valorizando o estudo literário, a matemática e a
história.
393

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

A escola tradicional jesuítica nasceu da
necessidade de combater o protestantismo, quando a
Igreja Católica vê-se ameaçada a perder seus fiéis.
Com todas essas possibilidades de mudanças, a
Igreja contraria essa expansão criando ordens
religiosas. Nesse trabalho a Companhia de Jesus,
organizada por Inácio de Loyola 1543, influenciou a
concepção da escola tradicional européia e a
formação do homem brasileiro, que se vinculava
apenas a autoridade Papal, os chamados padres
seculares se misturavam ao povo pelo mundo todo,
resgatando fiéis católicos, propagando a missão da
fé, lutando contra os infiéis e os heréticos.
A ação jesuítica centrou-se na educação dos
jovens e das crianças, procurando por meio deles
atrair seus pais para os princípios cristãos. Este
trabalho estendeu-se por 200 anos (1540 à 1773)
formando assim inúmeras gerações de estudantes,
com ênfase na rigorosa formação dos professores
que foi o auge da sua influência pedagógica.
Escolástica jesuítica
Segundo Monroe (1974, p.184-185), no
essencial, o plano de estudo dos jesuítas consistia na
escolástica e aplicou-a como instrumento de
realização no âmbito da educação. Criaram um
método de estudo que dava sustentação a todas as
disciplinas chamado de Ratio Studiorum (1599),
método este criticado como elitista e retórico,
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mantendo-se intacto independente das mudanças
sociais, políticas e econômicas, porque seus únicos
propósitos eram “a pregação, a confissão e o ensino”
(MONROE, 1974, P.183). Adotou-se também o
modus parisiense que distribuía os alunos por nível
de adiantamento, o que se resultou na formação de
classes.
O ensino nos colégios era baseado no estudo
das principais obras greco-latinas e na retórica,
porém, presos a padrões clássicos. Como afirma
Aranha (1996, p.94), os jesuítas instituíram uma
formação parcial no indivíduo, não davam
oportunidade para o aluno expor suas necessidades
pessoais, tinham pouco interesse na educação
elementar e na educação das massas para agir
juntamente com a evolução dos tempos. O desejo do
plano de estudo dos jesuítas era de formar o padre,
que representava para o aluno o que ele poderia ser
no futuro.
No século XVII foi preparado pelo padre
Jouvency um manual de normas gerais e informações
bibliográficas que deveriam ser seguidos pelos alunos
do magistério, para evitar que os mestres mais jovens
fossem seduzidos pelo arbítrio. Os jesuítas proibiam
os contos e romances, e o Ratio Studiorium
ameaçava a exclusão dos estudantes que se
manifestassem interessados pelas novidades.
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Características do ensino tradicional
O conteúdo das aulas objetivava a aquisição
de noções, reprodução de valores e a valorização do
passado, distanciando o aluno da vida e da sociedade
atual. Era indicada a repetição dos exercícios para
melhor memorização. Os melhores alunos
(decuriões), auxiliavam o professor, tomando as
lições de cor e recolhendo exercícios, as classes
inferiores repetiam as lições da semana inteira aos
sábados (método chamado de sabatina). Os alunos
que se destacavam eram estimulados a competir,
sendo recompensados com prêmios e os menos
destacados eram punidos.
A respeito da metodologia, durante a aula eram
feitos exercícios e leituras repetitivas, sem exigir do
aluno um envolvimento intelectual. A relação entre
professor e aluno é magistrocêntrica, ou seja, voltada
para o professor, o aluno é um mero expectador
passivo que tem obrigação de decorar o conteúdo,
prática
criticada
pelos
idealizadores
do
escolanovismo que buscam no pensamento de
Rousseau a capacidade de descoberta do
conhecimento por meio dos processos de
aprendizagem e não na transmissão do saber
acumulado.
Nas provas (instrumento principal de
avaliação), os alunos se preocupavam em “estudar o
que será avaliado” e não em “estudar para saber”.
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(ARANHA, 2001, p.158). Sua disciplina era rígida e
dogmática, os alunos que desobedeciam as ordens
eram submetidos a castigos corporais, desta forma
eram intimidados à submissão.
O Pensamento Iluminista Rousseauniano
Avaliado por Aranha (1996, p.88/90), o
Renascimento foi um período de transição e
contradições, a sociedade mesmo rejeitando os
dogmas da Igreja Medieval, ainda mantêm-se
hierarquizada, mas mesmo assim aconteceram
algumas alterações: se expõe a infância como fase
importante no processo de desenvolvimento no
indivíduo, uma educação diferenciada para com a
criança, desta forma já se consegue, como uma forma
de percepção, definir os problemas, recusando
valores eternos do tradicionalismo da época.
Essas alterações que encabeçaram um novo
pensamento dentro da Idade Moderna com Jean
Jacques Rousseau, constituindo no Iluminismo o
marco entre a velha e a nova escola, Rousseau
resgata a relação entre educação e política, aborda
pela primeira vez a infância na educação, destituindo
a criança das mesmas relações e responsabilidades
do adulto, sabendo-se que ela não é um adulto em
miniatura.
Excluindo a criança deste pensamento,
Rousseau acredita que a escola não deveria apenas
instruir, mas permitir que a natureza fizesse parte dos
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acontecimentos de sua vida. Ele separou em sua obra
pedagógica Emílio, a passagem do aprendizado da
criança em três momentos importantes para sua
formação: o da infância, da adolescência e da
maturidade.
Nas duas primeiras fases, estabelece a idade
da natureza e a idade da força, nestes dois momentos
sustenta o contato com a natureza, a descoberta da
bondade natural, descobrindo instintos e interesses
que direcionavam ao desenvolvimento do seu físico
ensinando o que a criança poderia aprender sozinha
por meio da experiência direta. No terceiro e último
momento o adolescente é educado para a sociedade
indo para a fase adulta expondo a amizade, o
casamento e a vida social.
Rousseau ressalta a experiência no aluno,
considerando o psicológico sobre a memória no
imediatismo infantil desencadeando o nome de
fundador da psicogenética infantil e juvenil.
Rousseau e educação tradicional
Rousseau discorda da educação tradicional de
sua época, pois acreditava que o tradicionalismo, a
instrução e a religião inseridas na educação,
principalmente das crianças, só iriam trazer a
essência de um pensamento concreto, sem
percepção do novo apenas contraindo valores sem
dar oportunidades de explorar o conhecimento geral
de mundo. Ligado sempre ao passado, o mecanismo
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retórico, incapacitaria o indivíduo de atuar por suas
próprias ações acarretando desta maneira a
“disfuncionalidade da escola tradicional”. (GADOTTI,
2002, p.269).
A religião influencia pelo modo de seguimento
de doutrinas, dogmatizando o indivíduo a não poder
explicitar suas vontades, caracterizando a reprodução
da cultura de sua sociedade. Tal cultura
tradicionalista que com relação introdutiva,
memorizadora e conclusiva sempre passando a todos
os alunos uma mesma linha de determinação ao final
de seus estudos, induzindo ao que seguiriam na sua
formação.
Mas a renovação pedagógica rousseauniana
ainda limitava a educação da maior parte dos
indivíduos, pois como na obra Emilio, o preceptor tem
importante papel na formação do aluno, não havendo
preceptores suficientes, a elite teve novamente
integração nesta educação colocada por Rousseau.
Abordando na primeira fase da infância o
individualismo, e a não inserção do indivíduo na
sociedade, em busca da bondade natural, se expondo
aos vícios e a hipocrisia o faria perder a essência da
infância: “a criança nasce boa, o adulto com sua falsa
concepção da vida é que perverte a criança”
(RUSSEAU, Apud GADOTTI, 2002, p.85), esta fase
chamada de educação negativa pelo fato da criança
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não ter contato com a família e nem com a escola, a
restringindo das experiências sociais.
Os Ideários da Escola Nova
Preocupado com o presente e com o
futuro, o homem contemporâneo deve
se preparar para uma sociedade
dinâmica, em constante mutação.
Para tanto, precisa aprender a
aprender, indo além da fixação de
conteúdos
predeterminados.
(ARANHA, 2001, p.167

É defendendo estes ideais que surge uma
nova forma de pensamento no que diz respeito à
educação, propondo novos caminhos para a mesma:
defendendo que a escola fosse coadjuvante no
processo
de
transformação
da
sociedade;
defendendo a importância das necessidades infantis;
e pôr fim a democratização do ensino.
Essa nova forma de pensamento é que dará
força ao movimento educacional que surgiu no final
do século XIX e que adquiriu forma concreta no
século XX, movimento este conhecido como Escola
Nova.
Segundo Aranha (2001, p.168), após a
Revolução Industrial (século XVIII), com a
industrialização e com os crescentes avanços
tecnológicos, vê-se claro a necessidade de adaptar o
indivíduo às rápidas transformações que aconteciam
na sociedade. O operário precisava pelo menos
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aprender a ler, escrever e contar, por isso diz-se que
a Escola Nova é fruto dos interesses da burguesia em
ascensão.
Os idealizadores do Escolanovismo buscaram
no pensamento rousseauniano suas inspirações, pois
até então a criança era considerada um adulto
pequeno, “Rousseau foi praticamente o primeiro a
considerar a criança enquanto tal, com sentimentos,
desejos e idéias próprias, diferentes das do adulto”
(PILETTI & PILETTI, 2002, p.123)
A Escola Nova tem várias facetas, neste
trabalho dar-se-á ênfase apenas a uma delas: a
tendência pragmatista, idealizada pelo educador e
filósofo norte americano John Dewey (1859-1952).
Pois segundo Aranha (1996, p.198) foi a corrente que
mais influenciou a educação no Brasil. Anísio Teixeira
(1900-1971), um dos maiores nomes da educação
brasileira viaja aos E.U.A. e volta entusiasmado com
as idéias de Dewey, tornando-se responsável pela
propagação do pragmatismo no Brasil.
Segundo Gadotti (2002, p.90), Dewey inspirouse em Froebel, idealizador dos jardins de infância,
que acreditava ser a auto-atividade base e método de
toda instrução.Dewey afirmava que a educação
deveria dar-se pela ação e não pela instrução:
a educação era essencialmente
processo e não produto; um processo
de reconstrução e reconstituição da
experiência; um processo de melhoria
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permanente da eficiência individual. O
objetivo da educação se encontraria
no próprio processo. (...) A educação
se confundiria com o próprio processo
de viver. (GADOTTI, 2002, p.144)

A Escola Nova dá maior importância aos
processos de aprendizagem, pois segundo ela o
conteúdo precisa ser compreendido e não decorado.
Critica severamente a Escola Tradicional com seu
método livresco, intelectualista e baseado na
aquisição de noções e memorização da mesma.
Ainda segundo o autor, para Dewey, vida,
experiência pessoal e educação não se separam, por
isso, não acha mais importante o que se aprende e
sim como se aprende. Acreditava que para que os
alunos aprendessem, precisariam passar pela
experiência por meio da ação.
O aluno aprende de forma mais rápida
e
duradoura
quando
aprende
fazendo(...) o aluno deveria ter uma
participação ativa, fazer experimentos,
pesquisas, procurar ele próprio as
respostas
para
os
problemas
escolares que seriam ligados à sua
vida cotidiana, construir ele próprio o
conhecimento. (PILETTI & PILETTI,
2002, p.142)

Na Escola Nova o aluno é o centro do
processo, dá-se importância aos interesses e
necessidades infantis, o professor é apenas um
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facilitador da aprendizagem, cabe a ele despertar a
atenção e a curiosidade da criança.
O aluno só aprende na medida em que
aquilo que é ensinado é significativo
para ele, é compreendido capaz de
satisfazer suas necessidades. Dessa
forma, passa-se a entender que todos
os programas de ensino devem ter as
necessidades dos alunos, no contexto
do mundo em que vivem, como ponto
de partida para que sejam alcançados
os objetivos educacionais mais gerais.
(PILETTI & PILETTI 2002, p.142)

Neste sentido a Escola Nova vai contra a
hierarquia da Escola Tradicional, relação esta em que
o professor detêm o saber e é responsável por
transmitir conhecimentos. Levando o aluno ao
distanciamento dos problemas do cotidiano, não
considerando as necessidades do aluno. Hilary
Putnam e Ruth Anna Putnam (2000, p.52)
acrescentam ainda que:
“A educação tradicional fracassou em
dar suficiente atenção aos fatores
internos, para as experiências e
interesses da criança, ela esforçou-se,
ao invés, em moldar os indivíduos para
encaixar-se em papéis sociais
preconcebidos”.
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Organização e o Movimento de Renovação no
Início do Século XX
Segundo Ribeiro (2001, p.102), na década de
30 a sociedade brasileira teve sua atenção
despertada
para
as
causas
do
seu
subdesenvolvimento comparado a outras sociedades
desenvolvidas.
As duas causas básicas deste atraso eram
econômicas. Uma delas seria a que a base da
economia brasileira era a agricultura de exportação,
base esta que não oferecia condições de
desenvolvimento. Outra era a dependência da
economia brasileira em relação à economia externa.
Sendo que a segunda era resultado da primeira, pois
a agricultura de exportação exigia a implantação de
trabalho manual, estando assim intrinsecamente
ligadas uma a outra. Neste contexto a industrialização
aparece como solução dos dois problemas.
Porém segundo Aranha (1996, p.198), para se
trabalhar nas indústrias era necessário o mínimo de
escolarização, começa-se assim as pressões para a
expansão da oferta de ensino. A burguesia que surge
a partir desta industrialização exige acesso a
educação.
Alguns educadores por meio de debates e
planos de reforma tentam recuperar o atraso na
educação brasileira, “quatro etapas já se haviam
sucedido, no desenvolvimento histórico geral do
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escolanovismo, enquanto no Brasil não havia sido
atingida nem a primeira” (NAGLE, Apud RIBEIRO,
2001, p.99). Esses mesmos educadores, diante da
falta de medidas educacionais lançam em 1932 o
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
Segundo Piletti & Piletti (2002, p.208-209), este
documento traz propostas de solução que foram
aplicadas à educação brasileira. As principais idéias
destas propostas são: fazer da educação um
instrumento de reconstrução da democracia no Brasil;
fazer com que a mesma fosse pública, leiga,
obrigatória e gratuita para todos, inclusive negros e
mulheres; dividir a educação em graus para atender
as fases do crescimento humano; adaptar a escola
aos interesses naturais dos alunos, pois este para os
escolanovistas é visto como centro do processo;
capacitar todos os professores com formação
universitária.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
foi encabeçado por Fernando de Azevedo e assinado
por 26 educadores, entre eles Anísio Teixeira e
Lourenço Filho. Segundo Aranha (1996, p.198), esse
manifesto foi importante, pois representou a
conscientização da defasagem da educação vistas as
exigências do desenvolvimento.
Fernando de Azevedo (1894-1974) sofreu
influência do sociólogo Emile Durkheim, defendia a
“solidariedade e a cooperação social” (AZEVEDO,
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Apud ARANHA, 2001, p.173), introduzindo o
pensamento liberal democrático e defendendo a
escola pública para todos.
Já Teixeira, segundo Gadotti (2002, p.243244), sofrendo influência de Dewey, defendia a
sociedade democrática, acreditava na mudança da
sociedade por meio da escola, pois esta estava em
constante transformação. Gadotti (2002, p.144)
acrescenta que para atender os interesses da nova
sociedade burguesa: “a escola deveria preparar os
jovens para o trabalho, para a atividade prática, para
o exercício da competição.”
Otimismo Pedagógico
Democratizar a sociedade por meio da escola.
Esta era a esperança dos escolanovistas, que
defendiam a escola pública para todos, todavia
Saviani (2001, p.48) afirma que:
“quando mais se falou em democracia
no interior da escola, menos
democrática foi a escola; e quando
menos se falou em democracia, mais
a escola esteve articulada com a
construção
de
uma
ordem
democrática”

Para se ter uma escola nos moldes
escolanovistas seria preciso equipá-la com
laboratórios, oficinas, salas de vídeo, enfim, todo
material necessário para se fazer pesquisas e
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experiências, já que para eles a educação dá-se pela
ação.
Apesar
da
propagação
das
ideias
escolanovistas, estas nem sempre são executadas,
ficando restritas a grupos pequenos, “são dadas
poucas chances reais para os filhos de operários”
(ARANHA, 2001, p.171), que continuam a ser
educados aos moldes tradicionais.
O ideário da escola nova, paradoxalmente,
acabou por contribuir para uma maior elitização do
ensino: exigindo escolas equipadas e professores
altamente qualificados, agravou o problema da
marginalidade, pois a escola pública não tinha
condições de se adaptar às novidades. Por isso o
“Otimismo Pedagógico” ou “Ilusão Liberal”.
(ARANHA, 2001, p.170)
A Escola Nova critica a metodologia da Escola
Tradicional, dizendo ser esta intelectualista e
baseada na transmissão de conteúdo, podando a
criatividade infantil. Porém a má assimilação desta
idéia acabou por confundir ensino e pesquisa, pois
para se fazer uma pesquisa é necessário que se
tenha algum conhecimento, que está baseado na
transmissão de conteúdo. Concordando com Aranha
(2001), Saviani (2001, p.47) diz da seguinte forma: “se
não se domina o já conhecido, não é possível detectar
o ainda não conhecido” e acrescenta ainda “que
ninguém chega (...) a ser cientista, se ele não domina
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os conhecimentos já existentes na área em que ele
se propõe a ser investigador”.
A Escola Nova critica também a hierarquia da
Escola Tradicional, ela coloca o aluno como centro do
processo, sendo o professor apenas um facilitador da
aprendizagem, ideia muitas vezes mal interpretada
por alguns profissionais que acabam por se omitir no
seu papel de educador. Veja o que Gadotti (2002,
p.148) diz a este respeito: “O papel do educador é
intervir, posicionar-se, mostrar um caminho, e não se
omitir” (p.148). Esta atitude tende a indisciplina no
ambiente escolar.
Considerações finais
Das reflexões apresentadas no texto, com
intenção de conhecer as duas correntes educacionais
que mais influenciaram a educação brasileira,
considera-se que tanto a Escola Tradicional quanto a
Escola Nova beneficiaram a educação de alguma
forma.
Não pode-se negar que o ensino tradicional
contribuiu para a formação do homem brasileiro, que
foi educado por padres de 1540 à 1773, porém esta
educação estava voltada para a formação religiosa.
Por esse motivo se questione até hoje a
educação tradicional, surgida por influências políticas
e religiosas, questiona-se a capacidade de oferecer
alicerces suficientes aos alunos por ser uma
pedagogia elitista encabeçada pela religião em
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primeiro plano. O intermédio entre escola e vida
deveriam andar juntos, mas no caso dos jesuítas foi
diferente: separado do cotidiano dos alunos.
A Escola Nova critica esse ensino, justamente,
por ser ultrapassado, dogmático, autoritarista e
intelectualista, não compreendendo as necessidades
infantis. Ela coloca o aluno como centro do processo
e tem por princípio o “aprender fazendo”.
Essas ideias mal assimiladas por alguns
educadores, acabaram por afrouxar a disciplina e
minimizar o papel do professor. Quanto aos métodos
de ensino, cabe aqui destacar a influência do filósofo
John Dewey, baseados na experiência, muitas vezes
é confundido com pesquisa, que requer uma base de
conhecimentos para ser feita.
Nota-se ainda que para se fazer da escola um
ambiente qualificado para esse tipo de educação, são
necessários gastos que o Estado não tem condições
de arcar. A Escola Nova então, ao invés de
democratizar o ensino, tornou-o mais elitista,
agravando o problema da marginalização da maior
parte da população.
Algumas escolas na sociedade atual se
adequaram bem aos métodos de ensino da Escola
Nova (defendendo o construtivismo), incentivando o
aluno à “aprender a aprender”, estimulando a busca
do conhecimento por meio da experiência, colocando
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o professor somente como mediador neste processo
de aprendizagem.
Porém há algumas escolas que vê o
tradicionalismo por uma outra visão: dizem que a
educação sem o apoio da religião torna-se incerta e
precária, acreditam que mesmo num regime
democrático, o indivíduo necessite de uma educação
moral, sem desprezar os valores espirituais, para que
possa dirigir assim o seu próprio destino.
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E O
COMPORTAMENTO ESCOLAR
Thaise Borges da Costa Silva

Na discussão a nível de sobre como aprendem
as crianças, foram feitas sugestões em relação à
forma como os professores devem modelar o
comportamento da aprendizagem e as melhores
formas das crianças de tenra idade e dos
adolescentes
adquirirem
conhecimentos
e
capacidades.
Nesta secção, nós adotamos uma perspectiva
mais psicológica na discussão do desenvolvimento da
criança e como esse desenvolvimento afeta o
comportamento. Analisaremos como a disciplina e a
gestão são tão importantes para o bem estar das
crianças, e forneceremos sugestões concretas para
formas positivas de disciplinar e gerir as crianças.
A disciplina é o que diz e faz para ensinar a
uma criança individual um comportamento aceitável e
orientá-la na prática desse comportamento. A
disciplina não é simplesmente um castigo. A gestão
inclui técnicas que os professores utilizam para
orientar o comportamento de um grupo de crianças. A
disciplina e a gestão irão ajudá-lo a responder dois
objetivos importantes:
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• Manter as crianças fisicamente sãs. As
crianças de tenra idade são impulsivas. Elas muitas
vezes se movimentam e respondem sem pensar nas
consequências das suas ações. As crianças mais
velhas podem também ser levadas neste ritmo
quando estiverem a brincar e a pôr em perigo outros
alunos e si próprios.
• Promover o auto sentido das crianças. À
medida em que se definem como pessoas separadas,
as crianças testam os limites. Está aí para ajudar a
estabelecer os limites quando necessário e permitir
às crianças a se sentirem seguras. Saber que está
presente para insistir em algumas limitações, irá
diminuir os receios das crianças de perderem controlo
e encoraja-as a estimularem a sua independência.
É preciso que os alunos aprendam como é o
processo linguístico desde o início. Assim, poderão se
servir não só da língua mãe, mas também para as
demais disciplinas escolares. Um cálculo tem muito a
ensinar além do resultado.
Esse aprendizado deve ser concreto para as
crianças. Tanto na escrita, como na leitura, e também
no cálculo de forma prazerosa, lúdica. Quem sabe,
ensina. Aquele que leciona, é obrigado a saber o que
será repassado para o aluno, e propiciar a ele um
contemplamento do conhecimento. E vice-versa.
Nas ruas, as crianças não aprenderão
informações linguísticas. Somente poderão deduzir,
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tendo como base a fala. Mas, dentro da escola, com
bons profissionais é que de fato absorverão o
necessário para uma vida fora da escola.
Na educação atual nos deparamos com
diversas reclamações de pais que questionam tanto
escolas públicas como escolas particulares sobre a
falta de uma resposta para as crianças que não
conseguem ler, sofrendo assim as crianças com a
dificuldade de aprender a ler no ensino fundamental.
Essas dificuldades atingem todo tipo de criança,
sendo elas ricas, pobres, brancas ou negras, latinas
ou europeias.
As escolas não sabem responder de forma
concreta e direta sobre o desafio de trabalhar com
essas crianças com dificuldades ou necessidades
especiais e principalmente com crianças com
dificuldades de linguagem também como a disgrafia,
dislexia entre outros problemas. .
A dislexia é um problema encontrado quando a
criança não encontra um sentido diante de um texto
ou quando uma criança não lê bem, já a disgrafia e
quando a criança encontra dificuldades na ortografia
ou na hora de escrever.
O que preocupa o país atualmente são esses
distúrbios de letras, pois sabem que o progresso e o
sucesso escolar dependem muito de uma boa
aprendizagem e de uma boa leitura.
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Muitos pais atualmente reclamam das
dificuldades que as crianças apresentam como a
dificuldade de leitura e de escrita, e essas
dificuldades são apontadas como a má qualidade de
ensino das escolas.
O enfoque da Psicolingüística, ramo
concorrente da Psicologia Cognitiva e da Lingüística
Aplicada, julgam a capacidade de ler tarefa árdua,
compreendendo nela diversos processos e níveis
cognitivo-lingüísticos, os quais começam com a
captura visual e seu fim se dá na decodificação do
mesmo e sua compreensão. Cito,desta forma,meios
básicos, e elevados da capacidade leitora.
“Os primeiros denominados de nível inferior”.
tendo por fim reconhecer e compreender as palavras.
Os segundos, acima citados, objetivam a
compreensão de textos. Ambos funcionam para o
ensino de Português, e da leitura, pois trabalham com
a forma interativa ou interdependentes.
Nas primeiras etapas da aprendizagem da
leitura, se faz mister o processo básico. Tendo em
vista evitar deficiências, sobretudo até a quarta série,
pois se houver neste caminho alguma dificuldade
neste sentido, será comprometedor nos processos
superiores de compreensão leitora.
Processos perceptivos e processos lexicais
ocorrem através da decodificação. Os processos
perceptivos referem-se à percepção visual. Esta
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disponibiliza a compreensão acerca de coisas,
lugares e eventos do mundo visível. Logo, esse
entendimento, está atrelada a ideia de memorização.
De longo prazo e a cognição. É através dessa
consciência que vai se construindo um leitor,
especialmente através da sua percepção visual.
Aprendemos a ler simplesmente com o poder
do olhar, ou seja, simplesmente fixamos nosso olhar
à símbolos impressos ou em palavras e nas menores
unidades contra-sativas num sistema de escrita.
Ademais precisamos ler o que vem implícito
nas linhas, ou seja, as entrelinhas. O que não está
explícito no texto.
Sem resposta ou solução escolar, muitos pais
recorrem a profissionais da saúde como
psicopedagogos, fonoaudiólogos e neurologistas na
busca de soluções para tais problemas, e não é por
acaso que muitos profissionais como estes tornam-se
autores de obras relacionados com a patologia da
linguagem sendo grande leitores e autores de
grandes obras.
A dislexia é uma síndrome que se detecta logo
na infância e por isso o professor tem um papel muito
importante nesta descoberta, pois está presente na
fase de alfabetização da criança. Perceber alguma
coisa errada com algum aluno é muito importante
para não gerar um problema futuro.
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Atualmente crianças chegam à escola para ler,
mas o que os professores fazem é ensinar escrever
para depois ler e por isso os disléxicos são afetados
durante o processo de letramento, por não
conseguirem compreender os significados das
palavras não conseguindo acompanhar o andamento
natural de sua classe.
Essa falta de acompanhamento desses alunos
acaba gerando um desânimo diante de textos,
fazendo com que demorem a escrever, copiem
errado, pulem trechos, e tenham dificuldades e
noções de tempo e espaço.
Apesar de alunos dislexos terem habilidades
com a linguagem oral à escola acaba rejeitando e
desvalorizando este dom diante da linguagem popular
e sendo assim esses alunos precisam de uma
atenção diferenciada dos outros alunos, pois o papel
do professor é se adaptar à realidade de seus alunos
para que possa elaborar ensinamentos adequados a
cada necessidade criando possibilidades para a
construção do conhecimento.
Portanto, o professor é necessário para a
concretização desse processo, pois seu papel é
orientar e planejar atividades que levem as crianças a
superarem suas dificuldades para que possam ser
letradas.
Os dislexos por precisarem de uma atenção
mais especial no processo de letramento devem ter
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seu potencial detectado pelo professor para ser bem
explorado, onde o professor deve atender as
necessidades desses alunos respeitando sempre
suas limitações e para isso o professor precisa buscar
informações e capacitar-se para que possa
desenvolver atividades adequadas que atendam e
estimulem as habilidades desses alunos dislexos
ajudando assim na superação de suas dificuldades.
É necessário que o professor modifique a
maneira de trabalhar suas aulas e também na
maneira de aplicar suas atividades como:
- Ler todas as atividades em voz alta antes
de iniciar para ver se todos conseguiram
entender o que está sendo pedido;
- Utilizar dos recursos visuais e materiais
de apoio em suas aulas para facilitar o
entendimento;
- Aumentar o tempo para que os alunos
façam as atividades, podendo assim os
mesmos possam fazer algumas pausas;
A maneira que o professor for se adaptando a
realidade dos alunos dislexos e for aceitando a
convivência com as diferenças, os resultados em sala
de aula serão melhores, pois sabemos que as
crianças com dislexia também querem muito
aprender a ler como seus colegas de classe.
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O aluno com dislexia tem um rendimento mais
lento que os outros e um ritmo diferenciado, por isso
é necessário que o professor não o pressione, o mais
importante é o professor estimular este aluno para
que ele possa acreditar na sua própria capacidade.
Isso ocorre quando se converte linguagem
escrita em linguagem oral. Sua eficácia ocorre
quando se dá sentido ao conteúdo da mensagem. E
o item C é a habilidade do leitor analisar o valor da
mensagem no contexto social.
O enfoque da Psicolingüística, ramo
concorrente da Psicologia Cognitiva e da Linguística
Aplicada, julgam a capacidade de ler tarefa árdua,
compreendendo nela diversos processos e níveis
cognitivo-lingüísticos, os quais começam com a
captura visual e seu fim se dá na decodificação do
mesmo e sua compreensão. Cito, desta forma, meios
básicos, e elevados da capacidade leitora.
“Os primeiros denominados de nível inferior”.
tendo por fim reconhecer e compreender as palavras.
Os segundos, acima citados, objetivam a
compreensão de textos. Ambos, funcionam para o
ensino de Português, e da leitura, pois trabalham com
a forma interativa ou interdependentes.
Nas primeiras etapas da aprendizagem da
leitura, se faz mister o processo básico. Tendo em
vista evitar deficiências, sobretudo até a quarta série,
pois se houver neste caminho alguma dificuldade
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neste sentido, será comprometedor nos processos
superiores de compreensão leitora.
Processos perceptivos e processos lexicais
ocorrem através da decodificação. Os processos
perceptivos referem-se à percepção visual. Esta
disponibiliza a compreensão acerca de coisas,
lugares e eventos do mundo visível.
Logo, esse entendimento, está atrelado a ideia
de memorização. De longo prazo e a cognição.
É através dessa consciência que vai se
construindo um leitor, especialmente através da sua
percepção visual. Aprendemos a ler com o poder do
olhar.
A Inclusão de alunos com dificuldade de
linguagem
A Língua Portuguesa é uma disciplina que por
lei é obrigatória em todos os níveis de ensino, ou seja,
até o final do ensino médio essa obrigatoriedade é
aplicada ao currículo escolar em todas as escolas,
pois a língua portuguesa é a língua de nosso país,
portanto todos devem ter acesso a mesma.
No ensino médio a língua portuguesa é
considerada o principal acesso ao conhecimento e
também ao exercício para a cidadania, portanto, as
escolas tem a obrigação de preparar os alunos para
a total comunicação e expressão verbal, levando os
alunos ao acesso a novos meio de comunicação
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desenvolvendo a capacidade crítica para enfrentarem
o mercado de trabalho.
Quando um aluno fracassa na escola como,
por exemplo, na leitura ele também fracassará em
outras disciplinas como na matemática, pois não será
capaz de decifrar o que o exercício não podendo
resolvê-lo. O fracasso acaba por muitas vezes
levando-o a marginalidade, devido que, aquele que
não lê não se desenvolverá bem comprometendo
assim sua personalidade.
Este aluno que não lê, usualmente é
melancólico, agressivo e angustiado, potencialmente
um delinquente.
A leitura é a superação da desigualdade social.
A leitura leva as pessoas muito além dos vocábulos,
pois com a leitura a pessoa é capaz de compreender,
interpretar, descobrir, criar e, sobretudo desfrutar do
reino do conhecimento. Mas, a família é de todo
importante para isto ocorrer.
Ultimamente, os pais relatam que as escolas,
públicas ou privadas, não justificam a tempo sobre as
crianças que com problemas na leitura e também na
escrita. Esses obstáculos são de todos- todas as
classes sociais, europeus ou latinos, que estão nos
bancos escolares.
As escolas precisam comunicar esse problema
as pais para que seja tomada algumas providencias
necessárias em tempo hábil, pois as escolas ainda
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não estão totalmente preparadas para trabalhar com
os alunos especiais, sobretudo com os disléxicos.
Muitas famílias relatam as dificuldades de
linguagem de seus filhos. Crianças dentre oito, ou
nove anos que têm leitura e escrita ou ortografia
defeituosas. Nesta fase adquirem e desenvolvem a
linguagem.
É preciso que os alunos aprendam como é o
processo linguístico desde o início. Assim, poderão se
servir não só da língua mãe, mas também para as
demais disciplinas escolares. Um cálculo tem muito a
ensinar além do resultado.
Esse aprendizado deve ser concreto para as
crianças. Tanto na escrita , como na leitura, e também
no cálculo de forma prazerosa, lúdica. Quem sabe,
ensina. Aquele que leciona, é obrigado a saber o que
será repassado para o aluno, e propiciar a ele um
contemplamento do conhecimento.
Nas ruas, as crianças não aprenderão
informações linguísticas. Somente poderão deduzir,
tendo como base a fala. Mas, dentro da escola, com
bons profissionais é que de fato absorverão o
necessário para uma vida fora da escola.
Na educação atual nos deparamos com
diversas reclamações de pais que questionam tanto
escolas públicas como escolas particulares sobre a
falta de uma resposta para as crianças que não
conseguem ler, sofrendo assim as crianças com a
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dificuldade de aprender a ler no ensino fundamental.
Essas dificuldades atingem todo tipo de criança,
sendo elas ricas, pobres, brancas ou negras, latinas
ou europeias.
As escolas não sabem responder de forma
concreta e direta sobre o desafio de trabalhar com
essas crianças com dificuldades ou necessidades
especiais e principalmente com crianças com
dificuldades de linguagem também como a disgrafia,
dislexia entre outros problemas. .
A dislexia é um problema encontrado quando a
criança não encontra um sentido diante de um texto
ou quando uma criança não lê bem, já a disgrafia e
quando a ortografia não se manifesta quando há
dificuldade no plano da escrita ou do ato de escrever.
O que preocupa o país atualmente são esses
distúrbios de letras, pois sabem que o progresso e o
sucesso escolar dependem muito de uma boa
aprendizagem e de uma boa leitura.
Mais uma vez, vale lembrar aos pais para que
fiquem atentos aos seus filhos principalmente na
idade entre oito ou nove anos, pois são nessas idades
que se percebem os primeiros problemas no ciclo
educacional, ou seja, os problemas de leitura e escrita
devem ser observados principalmente nesta época
para que possam serem corrigidos os problemas a
tempo.
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Nem sempre a troca de fonemas, poderá ser
um problema neurolinguísticas, mas sabe-se que
muitas deficiências estão enraizadas na própria
pedagogia. Pois, apesar de todo mérito da profissão
de educador, a maioria deles têm formação precária.
Claro, a má instrução é involuntária.
Todavia, traz consequências sérias para a
aprendizagem da leitura. Como exemplo pode citar
uma instituição de ensino que adota o sistema de
ensino de cinco vogais. Este é precário para
fundamentar bons leitores.
Decorrente desse sistema propicia-se uma
dislexia pedagógica. Vogais são os sons da fala.
Vogais não são letras.
A mudança de forma geral é algo que inquieta
e exige novas posturas e adaptações para que
realmente aconteça.
Quando falamos em uma mudança em nossa
educação atual, estamos falando em juntar elementos
que mostrem como é benéfica e necessária essa
mudança para o meio social, mesmo sabendo que
essa mudança pode ser tanto para melhor como para
pior.
O desejo para uma nova mudança na
educação está ligada a sociedade que pede as
escolas uma boa formação aos seus filhos e que o
espaço escolar ofereça isso aos alunos, pois as
instituições de ensino atuais estão despreparadas e
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precisam aprender para então desempenhar sua
função social de fato.
Essa sociedade que pede essa mudança na
educação já é uma sociedade bem diferente da
sociedade de outros momentos históricos, pois hoje
em dia com a internet é possível ver que essa
mudança do modelo de conhecimento já é possível a
partir de uma simples ferramenta que conduz a um
novo mundo que é o mundo virtual e real ao mesmo
tempo.
Portanto, isso vem colaborando com a tomada
de consciência quanto à necessidade da mudança
dentro de uma nova sociedade.
Atualmente estamos em uma fase de grandes
mudanças no trajeto para uma sociedade da
informação, que afetam também à Educação.
Devemos repensar com muita atenção e
cuidado os modelos aprendidos até hoje.
O aprendizado com tecnologias são desafios
que até agora não foi encarado a fundo, e por isso, é
necessário que sejam feitas adaptações do que já
conhecíamos.
Sabemos que tanto a educação presencial
quanto a educação a distância está passando a ser
modificada e todos nós, estamos sendo desafiados a
encontrar novos modelos em todas as situações.
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Com isso, podemos pensar então na educação
como uma roupa que necessita de ajustes para servir
novamente em alguém, como se com o tempo ela
tivesse engordado ou emagrecido.
Podemos dizer que seria difícil comparar a
mudança necessária na educação com um conserto
de roupa, porém, já sabemos que tantos são os
componentes desse processo que é produzido por
pessoas que possuem vontade própria, ideias e
necessidades diferentes para uma sociedade tão
mudada.
Nesse processo de grandes mudanças na
educação ganham destaque a participação pela
gestão em nível da comunidade escolar e da
sociedade como um todo, no âmbito da escola
pública.
Atualmente as mudanças presenciadas pela
escola causam uma grande preocupação aos
dirigentes e profissionais com sua responsabilidade
na prestação de contas aos seus usuários mais
próximos.
As escolas devem trabalhar de maneira que
atendam às necessidades dos alunos encaminhando
os problemas dos mesmos a possíveis soluções,
revendo os valores e desativando os mecanismos
inúteis e ativando novos mecanismos que possam
estabelecer uma estreita relação entre escola e
comunidade.
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Essa relação criada entre a escola e
comunidade pode causar grandes mudanças nas
condições sociais mais injustas, passando a ser,
portanto, uma grande possibilidade de que a luta
conjunta trará frutos, se construirmos a vivência
participativa.
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RECURSOS TECNOLÓGICOS NO ENSINOAPRENDIZAGEM
Vera Lucia Fidelis Alves

Estudos comprovam que a tecnologia é tanto
quanto da mesma época do homem. Na verdade, foi
a necessidade do homem aliado à sua
engenhosidade que fizeram surgir as mais
diferenciadas tecnologias, ou seja, a evolução social
do homem foi fazendo com que as tecnologias
gradativamente fossem desenvolvidas em cada
época.
Na atualidade, de acordo com Kenski (2007),
surge um novo tipo de sociedade tecnológica por
conta do avançado mundo digital de comunicação e
informação que a sociedade oferece. Essas novas
tecnologias assim consideradas em relação às
tecnologias anteriormente existentes, quando
disseminadas socialmente, alteram as qualificações
profissionais e a maneira como as pessoas vivem seu
dia a dia, trabalhando e se informando com outras
pessoas e com o resto do mundo.
Dessa forma, emerge então, uma nova
organização social conhecida pela expressão
“Sociedade da Informação”, que traz em um de seus
aspectos: a presença dessas novas tecnologias, que
se acentuam cada vez mais. Enfim, esta sociedade
atual,
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Vivencia uma realidade em que as
crianças
nascem
e
crescem
manuseando as tecnologias que estão
ao seu alcance. (...) A era da
informação é fruto do avanço das
novas tecnologias que estocam, de
forma prática, o conhecimento e
gigantescos volumes de informações.
(...)
Estas
novas
tecnologias
permitem-nos acessar não apenas
conhecimentos
transmitidos
por
palavras, mas também por imagens,
sons, vídeos, dentre outros. (VIANA,
2004, p. 11, 12)

Diante disto, os professores necessitam de
formação para interagir com uma boa formação.
As tecnologias são tão antigas quanto o
homem. Na verdade, foi a necessidade do homem
aliado à sua engenhosidade que fizeram surgir as
mais diferenciadas tecnologias, ou seja, a evolução
social do homem foi fazendo com que as tecnologias
gradativamente fossem desenvolvidas em cada
época.
Diante
disto,
com
a
rapidez
do
desenvolvimento tecnológico atual, ficou difícil
estabelecer o limite de tempo que devemos
considerar para a designação do termo “novas
tecnologias”, tendo em vista o caráter evolutivo e de
permanente transformação destas tecnologias. Além
disto, é necessário, refletir sobre o meio social,
econômico e cultural que estas tecnologias estão
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inseridas, pois sabemos que sua distribuição ainda é
desigual entre os países. O que é novo no Brasil pode
não ser novo no Japão, por exemplo.
Valente apud Faria (2004), declara que a
inovação pedagógica deve ser fundamentada no
construtivismo sócio interacionista de Vygotsky e que,
com a informática, poderá levar o professor a ter mais
oportunidades de se compreender os processos
mentais de seus alunos, inclusive os conceitos e as
estratégias utilizadas por cada um deles, e contribuir
de forma mais efetiva o processo de construção do
conhecimento.
Assim Faria (2004) fala que a tecnologia
disponível nos dias de hoje, favorecem o papel do
professor em sala de aula, facilitando uma educação
sócio interacionista.
Para o autor, a realização desse tipo de
atividade educacional dependa do projeto político
pedagógico implantado na escola, e de como o
professor vai se apropriar dessa necessidade, desta
mudança e da forma como prepara o ambiente da
aula. O professor precisa criar um ambiente de ensino
e de aprendizagem estimulante e que proporcione
oportunidades para que seus alunos pesquisem e
participem na comunidade, com autonomia.
Diante deste quadro é possível observar a
importância dos recursos tecnológicos no contexto
atual da educação, tendo em vista que não estamos
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mais sob o paradigma tradicional, mas sob um
paradigma educacional emergente, onde o sujeito do
processo é o aluno, onde o professor não deve se
prender ao conteúdo, mas deve criar e provocar
desequilíbrios em seus alunos, por meio de situações
problemas desafiadoras e superáveis a fim de
provocar a construção do conhecimento e
aprendizagem.
Além de que estes recursos segundo Kenski
(2007) estão presentes em todos os momentos do
processo pedagógico, desde o planejamento das
disciplinas, e elaboração da proposta curricular até a
certificação dos alunos que concluíram um curso.
Um pequeno exemplo disso é o ensino de um
idioma baseado exclusivamente nos livros didáticos e
na pronúncia da professora, em aulas expositivas. Ele
será bem diferente do mesmo ensino realizado com
apoio docente, mas com a possibilidade de diálogos,
conversas e trocas comunicativas entre alunos, o uso
de vídeo, DVD’s, por exemplo.
Segundo Kenski (2007, p.45), as tecnologias
abrem novos caminhos e novas oportunidades
permitindo, assim, enriquecer o ambiente de
aprendizagem. Para o autor a tecnologia apresenta
um novo meio de pensar e ver o mundo, favorecendo
a sensibilidade, através da imagem eletrônica, que
envolve um pensar dinâmico, onde o tempo, a
velocidade e o movimento passa a ser os novos
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aliados no processo de aprendizagem, permitindo aos
professores e alunos desenvolver seus próprios e
novos pensamentos, de forma lógica e critica. O uso
dessa metodologia com a tecnologia auxilia na
criatividade, na capacidade de observar, e de se
relacionar com grupos de trabalho.
Para o autor, a tecnologia oferece uma nova
linguagem para os processos de ensinar e aprender,
a capacidade de aprender novas habilidades, de
assimilar novos conceitos, de avaliar novas situações,
de lidar com o inesperado, exercitando a criatividade
e a criticidade.
Assim como muitas são as contribuições
destes
recursos
no
processo
de
ensino
aprendizagem, muitos e complexos são também os
desafios: como professores, precisamos preparar os
alunos para trabalhar com um universo tecnológico no
qual nós mesmos ainda somos principiantes.
É importante falar também, que muitas vezes a
tecnologia é levada para o professor, mas este
continua usando das mesmas metodologias
repetitivas de transmissão de conteúdo, que não
ajuda de forma nenhuma o espaço do aluno para
criar, aprender, produzir. Enfim, os professores não
são formados para o uso pedagógico das tecnologias,
na maioria das vezes, esses profissionais do ensino
estão mais preocupados em usar as tecnologias que
têm a sua disposição para ‘passar o conteúdo’, sem
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se preocupar com o aluno, aquele que precisa
aprender.
Portanto,
não
basta
aprender
informática, e outras tecnologias do
conhecimento; as novas tecnologias
trazem transformações nas formas de
trabalhar o conhecimento exigindo
trazendo por sua vez, novas formas de
trabalhar o conhecimento e exigindo
novas formas de organização do
tempo, do espaço, das relações
internas da escola. (KENSKI, 2007, p.
46).

Diante disto, é possível perceber a importância
da formação e da relação do professor com o uso
destes novos recursos tecnológicos. Pois, segundo
Faria (2004), o papel do professor é o de orientar a
aprendizagem para que ocorra novos conhecimentos
nos alunos e de novas ideias, para que aconteça a
apropriação que vai do social ao individual.
Assim, o professor, pesquisando junto com os
alunos, problematiza e desafia-os, pelo uso da
tecnologia, à qual os alunos estão mais acostumados.
Portanto, o professor deve estar aberto a essas
novas mudanças, principalmente no que se refere à
sua nova postura: o de facilitador e coordenador do
processo de ensino-aprendizagem, ele deve entender
que a sua função apenas aumentou em nível de
importância, pois seu novo papel é o de mentor e
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desafiador ativo de uma nova dinâmica no contexto
da ação docente.
Considerações importantes
Com este texto não foi possível analisar a
questão político social das tecnologias de informação
e comunicação, e não é difícil perceber que a
tecnologia tem um papel importante no momento
social que vivemos hoje.
Com isso, o aluno de hoje, e de todos os níveis
de ensino, tem acesso às novas tecnologias no dia a
dia, e assim começa a desempenhar um papel na
escola. Esta educação apresenta vantagens em
relação ao aluno, porque traz para a escola o
conhecimento e demonstra necessidades e
expectativas mais objetivas quanto à sua formação.
Como resposta a essa realidade, é importante
o questionamento da postura do professor enquanto
detentor do saber e do conhecimento, em total
descompasso com as tendências atuais e das novas
tecnologias da informação e da comunicação na
educação.
Portanto, o uso das novas tecnologias da
informação e da comunicação na escola só pode
demonstrar um avanço para o dia a dia dos
professores e alunos.
Na escola o espaço social é o local onde o
aluno dará sequência ao seu processo de
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socialização. O que nela se faz se valoriza e
representa um exemplo da sociedade de hoje.
Comportamentos corretos devem ser aprendidos na
prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo
para a formação de cidadãos responsáveis.
Consideramos então que, os recursos
tecnológicos trazem para o processo de ensino
aprendizagem uma mudança significativa da função
do educando, pois o torna partícipe do processo
educativo, bem como impulsiona o professor a buscar
novos conhecimentos e se adequar às constantes
mudanças que a sociedade tem passado e que a
escola não pode ficar indiferente. Portanto, é
importante elencar que nesta perspectiva de ensino
mediatizada pelos recursos tecnológicos, o professor
passa da escola centrada nos conhecimentos, onde o
mestre tem domínio absoluto do que está propondo
para uma visão de professor que, ao construir o
conhecimento junto com seus alunos, questiona,
duvida,
enfrenta
conflitos,
contradições
e
divergências, enriquecendo tais ações pelo apoio na
tecnologia.
Contudo, para que estas tecnologias tragam as
alterações necessárias no processo educativo, elas
precisam ser compreendidas e incorporadas
pedagogicamente.
Segundo Kenski (2007), é preciso respeitar as
especificidades do ensino e da própria tecnologia
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para poder garantir que o seu uso, realmente faça a
diferença. Não basta usar a televisão ou o
computador, é preciso saber usar de forma
pedagogicamente correta a tecnologia escolhida.
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ENSINO DE ARTES: AS LINGUAGENS
ARTÍSTICAS
Victor Hugo Paiva de Jesus Oliveira

De acordo com o documento “Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN” da área de Artes, o
objeto de conhecimento da Arte é o universo da Arte,
tendo como ponto de partida a ideia de que a arte é
uma área do conhecimento humano de extrema
relevância, pois é considerada patrimônio histórico e
cultural da humanidade.
A arte também é compreendida como
linguagem, constituída por um sistema simbólico de
representação, Sendo que a organização do ensino
de artes possui como foco o estudo de quatro
linguagens: Artes Visuais, Dança, Música, Teatro
(BRASIL, 1997).
Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a
área de Linguagens é composta pelos seguintes
componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte,
Educação Física e Língua Inglesa. O documento
coloca que as atividades humanas são realizadas nas
práticas sociais, nas quais as pessoas interagem
consigo mesmas e com os outros, constituindo-se
como sujeitos sociais. Nessas interações, estão
imbricados conhecimentos, atitudes e valores
culturais, morais e éticos. (BRASIL, 2019). Sobre o
ensino das linguagens, segundo a BNCC:
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A finalidade é possibilitar aos
estudantes participar de práticas de
linguagem diversificadas, que lhes
permitam ampliar suas capacidades
expressivas
em
manifestações
artísticas, corporais e linguísticas,
como também seus conhecimentos
sobre
essas
linguagens,
em
continuidade às experiências vividas
na Educação Infantil. As linguagens,
antes articuladas, passam a ter status
próprios de objetos de conhecimento
escolar. O importante, assim, é que os
estudantes
se
apropriem
das
especificidades de cada linguagem,
sem perder a visão do todo no qual
elas estão inseridas. Mais do que isso,
é relevante que compreendam que as
linguagens são dinâmicas, e que todos
participam
desse
processo
de
constante transformação (BRASIL,
2018, p. 63).

Nesse capítulo, discutiremos as características
de cada uma das linguagens artísticas: Artes Visuais,
Dança, Música, Teatro, conforme os documentos dos
“Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN” da área
de Artes e a se Nacional Comum Curricular (BNCC).
Também iremos dar exemplos de como essas
linguagens podem ser abordados conforme Proposta
Triangular : Contextualização histórica (conhecer a
sua contextualização histórica); Fazer artístico (fazer
arte); Apreciação artística (saber ler uma obra de
arte).
441

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Imagem: A proposta triangular de Ana Mae Barbosa. Disponível
em:
https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/337/AE%201
0%20-%20DF.pdf?sequence
=1&isAllowed=y. Acesso em: Julho de 2019.

Como já no capítulo anterior, Barbosa (1995)
definiu a proposta triangular como um método próprio
para o ensino da Arte-Educação, entendida como
uma disciplina em seu próprio direito. A Proposta
apoia-se
sob
o
tripé
“contextualização/apreciação/prática”. Isso significa
que na proposta da autora as Artes não seriam
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apenas a proposição de exercícios modelo com o uso
de material didático para a simples reprodução das
técnica, mas sim um arcabouço de reflexão e
entendimento sobre as Artes em todos seus
contextos e formas.
A partir das propostas metodológicas das
“Escuelas al Aire Libre” do México, da “Critical
Studies” inglês e do “Discipline Based Art Education”
norte-americano surgiu a
“Proposta Triangular”, que possui
três eixos, como o nome faz
referência: 1) História da Artes, com
o intuito de contextualizar aos alunos
a produção artísticas internacional e
nacional e a relação intrínseca entre
as Artes e o contexto histórico,
social, cultural e político; 2) Leitura
das obras de arte, com intuito de
observar as questões da construção
e das técnicas artísticas de cada
momento, já contextualizado e; 3)
“Fazer artísticos”, não com a
intenção de copiar e reproduzir
padrões artísticos e estéticos, mas
sim para a produção e a expressão e
leitura artística dos próprios alunos,
de acordo com suas subjetividades e
criatividade (BARBOSA, 1995).

Vale ressaltar que a Proposta Triangular não é
uma proposta sequencial de procedimento, sendo
que d um vértice de um triângulo pode-se ir a qualquer
outro. Desse modo, são múltiplas as possibilidades,
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sendo uma forma de pensar o Ensino de Artes como
uma leitura, contextualização e fazer.
Artes Visuais
Segundo a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), as Artes visuais são os processos e produtos
artísticos e culturais, que possui a expressão visual
como
elemento
de
comunicação.
Essas
manifestações resultam em conformidade dos
diversos tempos históricos e contextos sociais, de
explorações plurais e transformações de materiais, de
recursos tecnológicos e de apropriações da cultura
cotidiana (BRASIL, 2018).
A partir da definição da BNCC, podemos
elencar como exemplos de artes visuais: Pintura;
Escultura; Desenho; Gravura; Arquitetura; Fotografia;
Artes gráficas; Cinema; Televisão; Vídeo; Artefato;
De acordo com o documento “Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN” da área de Artes, a
educação em artes visuais tem a potencialidade de
favorecer o desenvolvimento da sensibilidade,
afetividade e criticidade. No ensino dessa linguagem
artística, é preciso considerar as técnicas,
procedimentos, informações históricas, produtores,
relações culturais e sociais (BRASIL,1997). Segundo
o PCN:
A educação visual deve considerar a
complexidade de uma proposta
educacional que leve em conta as
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possibilidades e os modos de os
alunos
transformarem
seus
conhecimentos em arte, ou seja, o
modo como aprendem, criam e se
desenvolvem na área. Criar e perceber
formas visuais implica trabalhar
frequentemente com as relações entre
os elementos que as compõem, tais
como ponto, linha, plano, cor, luz,
movimento e ritmo. As articulações
desses elementos nas imagens dá
origem à configuração de códigos que
se transformam ao longo dos tempos.
Tais normas de formação das imagens
podem ser assimiladas pelos alunos
como conhecimento e aplicação
prática recriadora e atualizada em
seus trabalhos, conforme seus
projetos
demandem
e
sua
sensibilidade
e
condições
de
concretizá-los
permitam
(BRASIL,1997, p.45).

O ensino da linguagem artes visuais na
educação básica tem como objeto de estudo a
produção artística que possui a expressão visual
como forma de comunicação. Essa produção artística
é desenvolvida por meio de técnicas que devem ser
estudadas. Além disso, como toda produção artística
as artes visuais são produzidas de acordo com a
cultura, contexto social, geográfico e tempo histórico.
Assim são múltiplas as formas de trabalhar as
artes visuais no ensino básico, na proposta triangular
a contextualização acontece no sentido de
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compreender a produção das artes visuais como fruto
de um produto humano dentro de um contexto social,
histórico, econômico e geográfico. A apreciação
ocorre no contato com a
obra original ou
reproduções. Já o praticar, envolve o fazer, de fato.
Vale ressaltar que a produção dos próprios alunos
também é uma fonte de análise e contato.
Dança
Segundo a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), a prática e linguagem artística, Dança,
articula os processos cognitivos (pensamento) e das
experiências sensíveis (movimento dançado). A
dança ocorre no e pelo corpo, e o seu estudo discute
o significado das relações entre corporeidade e
produção estética (BRASIL, 2018). Sobre o ensino da
dança, a BNCC afirma que:
Ao articular os aspectos sensíveis,
epistemológicos
e
formais
do
movimento dançado ao seu próprio
contexto, os alunos problematizam e
transformam percepções acerca do
corpo e da dança, por meio de arranjos
que permitem novas visões de si e do
mundo.
Eles
têm,
assim,
a
oportunidade de repensar dualidades
e binômios (corpo versus mente,
popular versus erudito, teoria versus
prática), em favor de um conjunto
híbrido e dinâmico de práticas
(BRASIL, 2018, p.195).
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Desse modo, o estudo da linguagem da dança
no ensino básico compõem a sua compreensão como
uma manifestação cultural que pode ser desenvolvido
individualmente ou em grupo. Vale ressaltar, que não
é necessário que as aulas sejam acompanhada por
estímulos sonoros, uma vez que é possível ser
explorado ritmos mesmo no silêncio.
Música
Para a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), a música é entendida como a expressão
artística que se materializa por meio dos sons. Essa
linguagem artística assim como sua forma, sentido e
significado deve ser contextualizada como resultado
de saberes e valores diversos estabelecidos no
domínio de cada cultura e das interações sociais
(BRASIL, 2018).
O ensino da música convida os estudantes a
ampliarem e a produzirem seus conhecimentos
musicais, por meio da percepção, experimentação,
reprodução, manipulação e criação de materiais
sonoros (BRASIL, 2018).
A aprendizagem da linguagem música
possibilita o contato e a profusão de ritmos de
diferentes localidades, sendo que a música está
associada às tradições e as culturas de diversas
épocas desenvolvimento tecnológico atual permite a
difusão E aí Escuta simultânea da produção musical.
Sendo assim, é uma linguagem presente no cotidiano
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dos estudantes, sendo importante no ensino básico
sua contextualização, apreciação para entender os
estilos e sonoridades e principalmente, a sua
experimentação, desenvolvendo autoria e autonomia
dos discentes.
Teatro
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
afirma que no Teatro ocorre a experiência artística
multissensorial de encontro com o outro em
performance. Sendo que o corpo é lócus de criação
ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si
próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação
física (BRASIL, 2018).
O ensino do fazer teatral tem a potencialidade
de possibilitar a troca de experiências entre os alunos,
aprimorar a percepção estética, a imaginação, a
consciência corporal, a intuição, a memória, a
reflexão e a emoção. A criação teatral pode ser
coletiva e colaborativa. São exemplos da linguagem
teatral: jogos, improvisações, atuações e encenações
(BRASIL, 2018).
O ensino da linguagem teatro na Educação
Básica no funciona experiências que podem contribuir
no plano individual e coletivo do estudante. no plano
individual o aluno desenvolve suas capacidades
específicas e artísticas. Já no plano coletivo, é
possível desenvolver por meio das atividades teatrais:
a cooperação, o respeito às diferenças e o diálogo.
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MATRIZ SAGRADA FAMÍLIA DE SÃO CAETANO
DO SUL – FUNDAÇÃO E ATUAÇÃO
Lívia Maria Avena Ferreira

No dia 28 de julho de 1877, chegava um grupo
de imigrantes italianos vindos da Região de Veneto, à
fazenda São Bento em São Caetano do Sul, com o
objetivo de incentivar a imigração européia e, com
isso evitar a evasão de mão de obra, que estava
ocorrendo na região. Ao se mudarem para a fazenda,
os novos moradores encontram uma capelinha
abandonada, que estava servindo de abrigo para os
animais. Essa era dedicada a São Caetano de
Thiene, padroeiro do Pão e do Trabalho. Os colonos
reformaram a capela e mudaram o nome da fazenda
para São Caetano de Thiene. Sempre nas festas
principais, vinha um padre de São Paulo para rezar a
santa missa. Com o desmembramento de São
Bernardo do município de São Paulo em 1901, São
Caetano torna-se bairro e é anexado ao novo
município. Em 1905, passaria de bairro a Distrito
Fiscal, e em 24 de dezembro de 1948, através de um
plebiscito, São Caetano torna-se município autônomo
e ganha o termo “Sul”, em seu nome, para distinguirse de município homônimo que fica no Estado de
Pernambuco.
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Os padres missionários da Congregação
Estigmatina chegaram ao Brasil3, em 2 de dezembro
de 1910, estabelecem residência primeiro no Rio de
Janeiro e treze anos mais tarde, em 1923, o padre
João Batista Pelanda chega a fazenda São Caetano.
Tinha como objetivo evangelizar seus compatriotas
da Região de Veneto, cuja cidade de Verona pertence
a região, onde a Congregação Estigmatina foi
fundada. A Capela São Caetano é elevada ao titulo
de Paróquia, no dia 28 de março de 1924, pelo
Arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e
Silva, dando posse ao Primeiro Vigário4Padre João
Batista Pelanda.

3

No dia 4 de novembro de 1816, o então Padre Gaspar
Bertoni, cria um seminário para jovens que desejavam se
tornar padres, mais tarde logo após a sua morte em 12 de
junho de 1853, o seminário que ele criou, foi reconhecido
pelo Vaticano como Congregação dos Sagrados Estigmas
de Nosso Senhor Jesus Cristo, passando a ser conhecida
popularmente como Congregação Estigmatina.
4

Pároco é o padre que administra a paróquia. O vigário só
se torna responsável por uma paróquia, quando não existe
um pároco para comandá-la.
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Figura 1 - Matriz Sagrada Família em São Caetano do Sul.
Foto elaborada por João Carlos Corbacho em 25/03/2008.

O então Distrito Fiscal do município de São
Bernardo, cresceu e expandiu seus domínios para os
terrenos que ficavam acima da linha férrea. O padre
auxiliar, Alexandre Grigolli sentia necessidade de
criar uma nova paróquia, que além de maior, ficaria
na região central do Distrito Federal, acolheria melhor
a todos os moradores do lugar. Hoje, resgata -se o
objetivo inicial de Pe. Alexandre Grigolli na fala da
paroquiana Camila Garcia Gonçalves5:
5

Camila Garcia Gonçalves nasceu no dia 26 de fevereiro de
1983, solteira (noiva), formou-se em biomedicina, católica
paroquiana da Paróquia Matriz Sagrada Família.
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“A minha paróquia é a Matriz Sagrada
Família. (...) Eu amo ser católica,
porque a igreja é a minha casa (...) A
igreja é o lugar onde eu me sinto super
bem, é o primeiro lugar que eu penso
quando estou triste e quando eu estou
feliz. A igreja é tudo!”

O vigário Pe. José Tondin lança a pedra
fundamental da nova igreja, em 17 de agosto de 1930,
no terreno doado por Anna e Enesto Baraldi. Mas a
nova paróquia só começaria a ser construída no ano
de 1932, pelo então vigário Pe. Alexandre Grigolli. Foi
inaugurada cinco anos mais tarde, no dia 6 de junho.
Além de construir a igreja, Padre Alexandre também
constrói, ao lado, um salão paroquial, que serviu
como escola e local para festas e reuniões das
pastorais, ate 1974 quando é construída a sede social
da paróquia .
Quando São Caetano tornou-se independente
em 1948, a paróquia São Caetano se transformou em
Matriz do novo município. E para diferenciar a igreja
nova da igreja velha, Dom Paulo Rolim Loureiro
intitula a igreja velha de São Caetano Velho e a nova
igreja, construída no centro da cidade, de São
Caetano Novo. Em 23 de janeiro de 1955, a pedido
do vigário Pe. Ézio e dos paroquianos, Dom Jorge
Marcos de Oliveira muda o nome da Matriz da cidade;
de São Caetano Novo para Paróquia Matriz Sagrada
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Família. Na
Fernandes6:

fala

de

Gabriela

Okuma

Ducati

“A gente acaba formando uma família,
fora da nossa família de sangue. Eu
me sinto bem lá, por causa dos
amigos, que fizemos na paróquia. Não
é a toa que a Igreja chama Sagrada
Família.”

Nota-se a ligação entre a história da Matriz
Sagrada Família, e as histórias individuais das
mulheres, que emprestam os relatos de suas vidas,
para contar parte da história da paróquia. Sem as
pessoas que frequentam diariamente seu espaço
físico, a Igreja seria mais um espaço vazio, sem
história. A história de um lugar, depende das
lembranças que as pessoas guardam dos dias vividos
naquele ambiente. Como escreveu Michel de
Certeau7 em seu livro A Invenção do Cotidiano “Só há
lugares quando frequentado por espíritos múltiplos,
ali escondidos em silencio.8” Então, conhecer a
6

Gabriela Okuma Ducati Fernandes nasceu no dia 18 de
março de 1974, casada e mãe de uma menina de 1 ano,
tradutora e interprete. Católica paroquiana da Paróquia
Matriz Sagrada Família.
7 Michel de Certeau, nasceu na França no ano 1925 e
faleceu no dia 9 de janeiro de 1986, foi um historiador que
dedicou-se ao estudo da psicanálise, da filosofia e das
ciências sociais, autor do livro A Invenção do Cotidiano.
Neste Livro o autor analisa a forma como cada individuo
compreende a sua própria cultura.
8 Trecho extraído da pagina 189, de Michel de CERTEAU do
livro A Invenção do Cotidiano, p. 189.
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história, onde se passa as histórias contadas pelos
personagens principais, torna-se fundamental para
compreender os relatos das mulheres entrevistadas.
Com o passar dos anos novas construções foram
surgindo ao lado da Igreja. Assim como, a escola
erguida durante a década de 50 e nomeada de
Instituto de Ensino Sagrada Família. A Sede Social
construída, atrás da paróquia, para comemoração do
cinquentenário de sua fundação, o prédio acabou
recebendo dos paroquianos, o apelido de Meninão. A
Capela do Santíssimo, construída ao lado do altarmor, para atender um pedido feito pelo Papa Bento
XVI, através do Documento de Aparecida9, sendo
inaugurada no dia 2 de março de 2008 pelo atual
pároco Padre Jordélio. No ano de 2002 a Fundação
Pró - Memória10 declara a Matriz Sagrada Família
patrimônio histórico e cultural da cidade de São
Caetano do Sul.
Movimentos ligados à Igreja católica
O fato da Matriz Sagrada Família estar
localizada na região central da cidade, acaba
influenciando na sua própria dinâmica, pois na
9

O Documento de Aparecida foi elaborado durante a V
Conferencia Geral do Episcopado Latino - Americano e do
Caribe, realizado na cidade de Aparecida no ano de 2007
Fundação Pró – Memória: Órgão Municipal responsável
por cuidar do patrimônio histórico e cultural da cidade de
São Caetano do Sul.
10
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maioria das vezes torna-se pioneira de alguns
acontecimentos históricos relacionados a Igreja
Católica como no caso da Renovação Carismática
Católica através dos grupos de oração e da Teologia
da Libertação difundida através das Comunidades
Eclesiais de Base.
A Renovação Carismática Católica11surgiu ano
de 1967, e em 1968 aconteceu o primeiro
Congresso12Nacional, nos EUA. Em 1973, é realizado
o primeiro Congresso Internacional em South Bend
estado Americano de Indiana que teve a participação
de 2500 pessoas. No início dos anos 70, foi criado o
Centro de Comunicação Internacional13, sendo
transferido para Roma, em 1981, com o nome de
Internacional Catholic Charismatic Renewal Office14Escritório Internacional da Renovação Carismática.
Em 8 de julho de 1993, a Renovação Carismática
Católica é reconhecida pelo Vaticano, depois de ser
estudada por teólogos e canônicos, que fizeram
alguns ajustes no documento15, que representantes
11

Conhecida pela sigla de RCC.
Congresso da Renovação Carismática é um evento que
acontece todo ano, para promover o encontro dos
participantes do movimento espalhado pelo país, nos
Congressos a nível Nacional, ou espalhados pelo mundo,
nos Congressos a nível Internacional.
13 ICO é a sigla de Internacional Communication Office –
Escritório Internacional de Comunicação
14 Recebendo a sigla de ICCRO.
12

15

Documento conhecido como: Estatutos do ICCRO.
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da RCC entregaram aos estudiosos da Santa Sé. O
documento ajustado foi publicado com o titulo de
“Estatutos ICCRS”16, que nada mais é do que um
documento que contém as normas, as atividades, a
estrutura do movimento, seus direitos e deveres
perante a Igreja Católica. No Brasil, a Renovação
Carismática Católica teve seu início em Campinas um
município paulistano, com os Padres Americanos
Haroldo Rahm e Eduardo Dougherty que após sua
ordenação, sua Congregação os envia, para o Brasil,
como padres missionários. Em São Caetano do Sul o
primeiro grupo de oração a surgir foi o Luz de Deus,
em 1977.
A Teologia da Libertação surgiu durante os
regimes ditatoriais da América Latina, ligados às
religiões cristãs dos paises do terceiro mundo. Seu
principal objetivo era conscientizar as camadas mais
pobres e excluídas da sociedade que elas não
deveriam ser objetos de caridade, mas agentes da
sociedade e somente através de sua atuação no
campo da política, a sua condição de vida poderia ser
modificada. Essa teoria elaborada pela Teologia da
Libertação foi baseada na teoria da dependência da
América Latina, que fora inspirada pelo marxismo, e
difundida através das Comunidades Eclesiais de

16

Estatutos ICCRS significa: International Catholic
Charismatic Renewal Service - Serviço Internacional da
Renovação Carismática Católica.
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Base17. No Brasil, a Teologia da Libertação começou
a desenvolver-se na cidade pernambucana de Nísia
Floresta. Promoviam-se reuniões na casa das
pessoas e salões paroquiais, e conseguia-se a
participação dos excluídos da sociedade com o lema
“A opção pelos pobres”. Mas, nos anos 80, a Teologia
da Libertação perdeu sua força quando começaram a
redemocratizar os países latinos americanos. Na
Matriz Sagrada Família, as primeiras CEB´s foram
criadas pelo Padre Mario Domingos Perin no ano de
1966. Outro padre que incentivou as Comunidades
Eclesiais de Base foi o Padre Paulo Campo Dall´ Orto,
no ano de 1982, criando um projeto que juntava
Círculos Bíblicos e a CEB´s em encontros nas casas
das pessoas. Padre Paulo também foi um dos
primeiros padres da cidade a apoiar os grupos de
oração na cidade no ano 1987. Em 1994, o primeiro
grupo do município, que até então se reunia na
Capela do Hospital São Caetano, passa a realizar os
encontros no Salão Paroquial da Sagrada Família. O
que sobrou das Comunidades Eclesiais de Base na
paróquia foram os Círculos Bíblicos que ainda hoje se
reúnem, na casa dos paroquianos, que fazem parte
do Círculo, mas com o único propósito de estudar os
textos bíblicos.
As mulheres que sempre foram confinadas à
vida privada, dedicadas à família, tinham uma das
17

Comunidades Eclesiais de Base conhecida pela sigla de
CEB´s
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únicas participações, na vida pública na medida em
que era permitida a elas era freqüentar a Igreja,
justamente dentro da vida de comunidade, em que a
CEB´s iniciaram o seu trabalho. As discussões que
eram feitas dentro dos salões paroquiais estimularam
com que as mulheres tomassem consciência de seu
papel dentro sociedade e assim elas perceberam que
podiam modificar a sua posição social, adquirindo
novos papeis. A atuação da mulher será retratada no
capítulo dois, mostrando os valores que foram
modificados e os que continuam a ser perpetuados na
sociedade, especialmente a sociedade católica.
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UM ESTUDO SOBRE EDUCAÇÃO E ARTE
Joice Aparecida de Lima Vanin
“Eduquem-se os meninos... E não precisaram castigar os
homens”.
Pitágoras

Este trabalho tem o objetivo de promover uma
análise do kitsch, palavra que tem origem na língua
alemã. O kitsch, conhecido como a estética do mau
gosto, tudo aquilo que foge do tradicional, diferente
tem seu auge com o começo da indústria cultural,
expressão evidenciada pelos teóricos da Escola de
Frankfurt, que se desenvolve com a descoberta das
técnicas de reprodução e divulgação em massa, essa
arte tem proporcionado um número crescente de
pessoas com acesso a bens culturais antes restritos
a minoria. A partir do material analisado, propõe uma
análise semiótica do kitsch, sob a ponto de vista do
filósofo e matemático Charles Sanders Peirce,
permitindo, assim, uma reflexão sobre a posição do
kitsch em relação à divisão triádica do signo, e
demonstrar como o kitsch está presente na
sociedade, pois diariamente vemos na televisão, na
música e nas ruas figuras que chegam a parecer
bizarras, mas não percebemos a autenticidade dessa
cultura.
A arte é, desde os tempos antigos, mimese
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(imitação) da realidade que cerca o homem. É a
representação do significado possível da ação
humana. Por meio dela, o homem acredita estar
representando a realidade e, sobretudo, elabora uma
imagem, uma semelhança da natureza que acredita
dominar. Na concepção de Aristóteles, é da natureza
do homem imitar, ao mesmo tempo em que sente
prazer em imitar. Até hoje, a arte assim funciona.
Porém, já não mais está a serviço da realidade e da
natureza. Estas estão a serviço da arte, que o homem
coloca não mais como puro prazer, mas como
consumo.
Nesse caminhar da arte, ela continua a ser a
representação da vida suscetível de ser vivida. No
entanto, novos ingredientes são adicionados na
tentativa de desvendar outras formas de arte, que
deixam de imitar a realidade e, por consequência, a
natureza, para imitar a própria arte. Assim, surge o
que se entende por kitsch, definido, em linhas gerais,
como a arte ou a estética do mau gosto. Nessa
perspectiva, a arte imita a natureza e o kitsch imita a
arte. A partir dessa relação, o kitsch é como mero
produto de consumo. Se o valor da arte está em ser
espelho da realidade, o valor do kitsch está no objeto,
como produto de consumo de massa.
A arte e a arte kitsch, se assim se pode
denominar, definem, para usar uma expressão de
Goodman (1995), dois modos de fazer mundos, a
partir do momento em que se propõem a estabelecer
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a diferença como semelhança. A arte é reflexo da
experiência real do artista, pela qual se pode ler além
daquilo que está escrito, ou inscrito. Já o kitsch é
simulacro, é aparência. Mimetiza a realidade. Não a
realidade mesma, mas a realidade da arte. No kitsch
caminha-se da arte como expressão do mundo dos
sentimentos e das emoções para a "arte" como
imitação do objeto artístico.
A partir do conceito de falsa aparência de
totalidade que a arte, ou o que se chama de arte,
assume no mundo moderno, é que se deseja, nesse
ensaio, compor uma análise do kitsch à luz da
semiótica. O objetivo é, portanto, reunir material e
propor reflexões sobre o kitsch. Entretanto, é
impossível discorrer sobre este sem caminhar pela
arte. O kitsch está intrinsecamente ligado à arte, seja
pela imitação, seja pelo empilhamento de elementos
ou pelo estranhamento que esses provocam. Por
isso, parte-se de breves considerações sobre a arte,
sem, contudo, aprofundar o assunto e sem percorrer
suas escolas. A partir da arte, então, faz-se um
percurso pelo kitsch, com base na antologia
produzida por Gillo Dorfles, que oferece material
passível de ser compreendido em várias áreas do
conhecimento, nas quais o mau gosto se instala.
Considerando que o kitsch se propõe como um
meio de afirmação cultural, é na indústria cultural,
termo proposto pelos pensadores da Escola de
Frankfurt, que ele descobre terreno fértil. A indústria
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cultural, por sua vez, encontra expressão a partir do
surgimento das técnicas de reprodução, como o
cinema, o rádio, a televisão, a impressão. Nesses
pensadores, especialmente em Benjamin, Adorno e
Horkheimer,
buscam-se
respostas
para
a
transformação da arte em objeto de consumo. Não se
quer esgotar o assunto, nem poderia, tantos
contornos têm a arte, o kitsch, a indústria cultural,
bem como a semiótica, especialmente em tempos de
transformações cada vez mais rápidas dos processos
comunicativos. Contudo, quem sabe, possamos
apostar em boas reflexões, que abram caminhos para
críticas e desafios futuros.
Nessa direção, pretende-se verificar o lugar da
arte e do kitsch na semiótica, Como ciência dos
signos, a semiótica propõe-se a decifrar
significativamente o mundo, a decodificar todos os
textos, ler todos os textos, sejam eles verbais ou não
verbais, sejam sons, pensamentos, ideias, paixões,
emoções e equívocos, sejam interiores ou exteriores.
Assim como tudo é signo, tudo também é texto. O
tema deste ensaio é norteado, pois, pela semiótica
persiana. É por ela que aspiramos a uma análise,
talvez ousada pelas próprias características do kitsch,
porém, desafiadora.
Conceito Kitsch na arte
Para o nosso dicionário Aurélio, a Arte é a
atividade que supõe a criação, ou seja, a realidade.
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Já para o imortal Aristóteles é a imitação da realidade
através de uma purificação das emoções. Entretanto,
para que isso possa ocorrer, deve-se infringir a
realidade, o que é feito através da substituição da
verdade pela verossimilhança. Na verdade Aristóteles
estava mais que correto, porque nos tempos atuais a
Cultura está sendo a principal vítima das mudanças
da industrialização e se transformando em algo que
agora podemos definir como Kitsch.
A indústria cultural apela para a compra
frequente e contínua dos produtos e para isso,
incentivam o gosto pelo último modelo, às novidades,
a originalidade. Foi a partir deste momento que o
Kitsch passou a fazer parte e sentido no cotidiano das
pessoas. Já o termo Kitsch, segundo Ludwing Giesz,
surgiu na segunda metade do século 19, quando
turista norte – americanos na Europa pediam a
pintores que realizassem esboços (sketch) de
quadros, o que seria mais barato. Assim, a cópia é a
origem. O termo do alemão Kitsch viria daí, a vulgar
pacotilha artística destinada a compradores
desejosos de fáceis experiências estéticas.
Umberto Eco define o Kitsch como sendo a
comunicação que tende à provocação de efeito. Ou
seja,
está
intrínseco
em
comportamentos
exagerados.
O conceito de Kitsch é bem mais amplo do que
se pensa, um dos outros conceitos é que o Kitsch
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pode ser definido como a arte popular com um apelo
sentimental e sem grandes pretensões artísticas,
além de estar relegado a um período específico do
tempo. Definido pelo "mau gosto", imitação, artificial,
o Kitsch está presente nos atos e atitudes de todas as
pessoas: as pertencentes as grandes massas e até
mesmo as elites sociais.
Para a massa, ele produz o bem estar e o
prazer fácil. Um exemplo é a reprodução do original,
como vestuários e objetos pessoais de marca. O
Kitsch não é simplesmente mau gosto, mas possui a
habilidade sedutora em atrair e repulsar ao mesmo
tempo. A atração e a sedução podem ser dadas pelo
uso de materiais de características similares a outros
de custo elevado, como o uso de vidro ou acrílico
para imitar pedras preciosas, ou de metais
baratos para imitar a prata e o ouro. A sedução se dá
também quando a peça remete a temas eróticos,
religiosos ou românticos. É onde o Kitsch apresenta o
seu bom – humor em maior escala.
A repulsa é, muitas vezes, dada pela
estranheza na modificação das proporções dos
objetos, no seu uso inusitado, u na decepção
desencadeada quando o observador descobre que a
peça é uma cópia mal feita.
O Kitsch passa também pela reinterpretação
popular dos objetos criados para uma elite, é a
chamada de "cópia barata" ou "brega". A cópia dos
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quadros de museus em imãs de geladeira, as
imitações das bolsas de grife, as miniaturas das
Ferrari e dos Porsches, todos esses objetos
representam uma vontade de possuir objetos de
consumo acessíveis a uma parcela mínima da
população.
Depois de um período de tempo, quando
determinada moda ou estilo é abandonada pela elite
e pelas camadas mais pobres, esse objeto adquire o
status de kitsch, se torna raro, pois não é feito para
durar, é absolutamente descartável – é datado –
representa o gosto em um período específico,
representa a vontade do popular em adquirir os
símbolos de riqueza da elite.
Pelo sua forma de apelo às massas, aliado à
intensa produção em série, recebe o rótulo de riqueza
da elite. Pela sua forma de apelo às massas, aliado à
intensa produção em série, recebe o rótulo de "vulgar"
pelar elite, que é justamente quem o resgata não mais
como brega, mas como objeto quase único.
A diferença de classe social é muito grande,
mas o estilo de vida se aproxima. Enquanto alguns
possuem um relógio Rolex, a grande massa se quiser
ter um relógio igual a um valor muito mais baixo
(imitação).
O kitsch não é exclusividade de ricos, pobres
ou da classe média! Ele é um elemento de nivelação
social e histórico consumido indiscriminadamente por
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todos. Eles são agrupados em categorias:
•

Kitsch religioso: terços saturados de
imagens, miniaturas de santos;
•

Sexual: canetas, baralhos, mouse pad
e outros acessórios com desenhos de mulheres
nuas;
•

Exótico:
paisagens
havaianas,
indianas... Como papel de parede ou fundo; doce:
jardins com estátuas dos sete anões;
•

Amargo: cobras, insetos e esqueletos
de plástico florescentes;
•

Político: insígnias de partidos
comunistas em chaveiros.
O avanço e o crescimento da comunicação e
tecnologia estão colaborando ainda mais para a
efetivação do conceito de kitsch. A televisão é um dos
meios de comunicação que contribui para a
massificação da cultura, com as criações de
personagens nas telenovelas, comerciais e
merchandising que induzem os telespectadores a
consumirem o mesmo que se vê na TV.
Arte e estética Kitsch
Ao contrário do que se convencionou dizer
quando se trata de arte, ela não está ligada ao bom
gosto ou ao mau gosto. A arte tem regras próprias que
não dependem de gosto. É um processo inerente ao
homem e à natureza. Enquanto o homem existir, vai
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existir a arte. É um sistema de expressão da
capacidade criadora do homem, seus sentimentos,
emoções e paixões. Retrato do homem de seu tempo.
Embora realizada pelo homem, a obra de arte
transcende ao homem, transcende ao seu autor. A
seu modo, a obra de arte tem uma função estética no
sentido de atração de sensibilidade, de sentimento,
de conhecimento de mundo. Ela só tem sentido
porque os que nela se reconhecem a criaram. É o
mundo reencontrado do artista, que nela coloca seu
mundo interior, captado do mundo exterior, da
natureza. Por isso, tem autenticidade, é única.
Expressar-se em arte é evocar coisas. "Nada
existe que a arte não possa expressar" (WILDE, 1998,
p. 22).
É lícito experimentar algumas visões sobre o
conceito de arte, que está sempre ligado ao conceito
de Belo, de acordo com a Estética. E assim, Mário de
Andrade confessa: "eu não sei o que é belo e nem sei
o que é arte" (citado por MORAIS, 1998, p. 33). É
exemplar o que Pablo Picasso revela a respeito da
arte.
"Todos sabemos que arte não é verdade. A
arte é uma mentira que nos faz compreender a
verdade, pelo menos a verdade que podemos
compreender" (citado por MORAIS, p. 36). Para
outros artistas, a arte está ligada à percepção do
mundo e inscreve-se como um suporte a essa
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percepção, ou seja, o artista percebe o que mostra e
mostra o que percebe.
Nelson Goodman (1995) conceituou de forma
magistral a tarefa da arte.
Revela-o que é a construção de mundos, ou
versões de mundo, através de um sistema de
símbolos criados pelo artista, conforme sua leitura do
mundo e dos acontecimentos, e tem a ver com a
historicidade e a ideologia. Nessa construção de
mundos, está a autenticidade da obra de arte definida
por Benjamin (1983). Cada pessoa, ou cada artista,
faz sua leitura, constrói seu mundo e o expressa na
arte. Diz o autor alemão que o que caracteriza a
autenticidade de uma obra é tudo o que ela contém e
que é transmitido, "desde sua duração material até
seu poder de testemunho histórico". Para Benjamin
(1983, p. 9), aura é "a única aparição de uma
realidade longínqua, por mais próxima que esteja".
Portanto, apenas aos objetos históricos pode-se
aplicar amplamente a noção de aura. É como um culto
que exprime um conjunto de relações tradicionais,
sociais e históricas de hábitos e costumes em seus
vários períodos de transformações. A arte expressa
sempre o momento social, histórico que o homem
está vivendo.
A obra de arte é, assim, um objeto de culto
significativo. Aquele que se concentra diante de uma
obra mergulha nela, penetra-a e penetra dentro de si.
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Fixa a transcendência do desconhecido em face ao
conhecido. O homem busca na obra que admira as
mais profundas emoções, não as do artista, mas as
dele próprio. "Pertence ao sentido da obra de arte, da
aparência estética, ser aquilo em que se converteu,
na magia do primitivo, o novo e terrível: a
manifestação do todo no particular" (ADORNO;
HORKHEIMER, 1985, p. 32). Por outro lado, para o
artista, ela expressa um momento vivido, um mundo
feito e nela representado. "Todo retrato pintado com
sentimento é o retrato do artista e não do modelo.
O modelo é mero acidente, oportunidade. Não é ele
que é revelado pelo pintor; antes, é o pintor que, na
tela colorida, se revela a si próprio" (WILDE, 1995, p.
17).
Nessa perspectiva, pode-se dizer que a arte
tem sempre algo de espiritual.
Enquanto expressão reclama a dignidade do
absoluto. Arte é descoberta, conhecimento e ao
mesmo tempo modificação do mundo. É o mundo dito
outra vez, tão igual quanto desigual, tanto semelhante
quanto diferente. Nas palavras de Goodman (1995),
é um modo de fazer o mundo, sempre igual porque o
mundo é o mundo, mas sempre diferente porque a
pessoa é uma pessoa. Para o autor, os mundos não
são feitos apenas pelo que é dito literalmente, mas
pelo que é dito metaforicamente, tanto pelo que é
mostrado como pelo que é exprimido.
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Assim, as obras de arte representam mundos.
E justamente por isso, elas expressam, ainda que
seja o mundo interior do artista. Toda obra de arte
transmite uma mensagem implícita ou explícita. A
mensagem está na cabeça do artista e na cabeça de
quem a contempla. É um mundo, ou fragmento de
mundo, que o artista revela. A obra é o veículo dessa
mensagem. Contudo, essa mensagem, repleta de
emoções e sentimentos, versões de mundo, pode
evocar informações que não são aquelas que o autor
pensou ou expressou. A captação dessa mensagem
depende da ideologia e historicidade, ou seja, da
visão de mundo de quem a contempla.
A arte é a busca da beleza. Um olhar lúdico e
ao mesmo tempo generoso sobre fatos brutos. O
artista respeita as coisas pelo que elas são. Mas, uma
obra de arte "só emociona aqueles de quem ela é
signo" (GUYAU citado por MAFFESOLI, 1999, p. 39),
porque um símbolo significante para alguém pode ser
insignificante para outro. A arte cria símbolos de
ideias, pensamentos, emoções e "cada fragmento é
em si significante e contém o mundo na sua
totalidade" (MAFFESOLI, 1999, p. 141).
Vista a arte como modo de fazer mundos,
como a expressão de sentimentos e emoções, como
a criação de símbolos em busca da beleza, pode-se
situar o kitsch.
Redutoramente, o kitsch é definido como o
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mau gosto, em contradição à arte que é o bom gosto.
O kitsch é a imitação da arte, a falsa aparência, a
cópia. Não a antítese da arte, nem a ideia oposta,
nem o signo contrário. Geralmente, usa-se o kitsch
para designar determinadas obras que não atendem
a uma hierarquia de padrões e valores éticos,
técnicos e estéticos, que lhes dão o estatuto de obra
de arte, mas que são a sua negação. O kitsch,
portanto, é a não arte. A arte é autêntica e única. Um
mesmo artista não faz duas obras iguais. Assim como
outra pessoa não faz uma mesma obra de arte, senão
uma cópia da autêntica. E cópia autêntica não existe.
A cópia é o kitsch.
"Para acabar com o kitsch é necessário mudar
a paisagem" (ROSENBERG citado por DORFLES,
1973, p. 9).
A palavra kitsch aparece por volta de 1860, na
Alemanha, e é difundida pelos países de língua anglosaxônica e alguns países da Europa. Quem emprega
o termo pela primeira vez é Hermann Broch e depois
Ludwig Giesz. Moles (1994, p.
10) diz que é um conceito universal que
corresponde a um estilo marcado pela ausência de
estilo, a uma função de conforto, ao supérfluo do
progresso. O autor explica que a expressão deriva de
uma palavra bem conhecida no sul da Alemanha:
kitschen, que quer dizer atravancar e, em particular,
fazer móveis novos com velhos. Depois aparece o
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termo verkitschen, que quer dizer trapacear, receptar,
vender alguma coisa em lugar do que havia sido
combinado.
Para Dorfles (1973), é evidente que as razões
da moda prevalecem sobre as razões da arte. Nesse
caso, um elemento em particular de uma obra de arte
é transferido de sua autêntica categoria e adaptada a
um fim diferente daquele ao qual estava destinado. É
utilizado
com
intenções
distintas
daquelas
originalmente concebidas. A obra ou certos
elementos da obra, então, são colocados em outro
contexto. Há o que se chama um desvio da norma. É
o caso das reproduções.
Para atender a um requisito da moda, um
detalhe da obra é extraído de seu contexto para servir
como um elemento de curiosidade e de atração.
Dorfles (1973,
p. 19) explica que as reproduções de grandes
obras de pintores mestres são convertidas em
emblemas kitsch, porque não são conhecidas pelos
valores autênticos, mas pelo equivalente sentimental
e técnico. O signo é descontextualizado como meio
de aumentar a eficiência da mensagem, ou, dito de
outro modo, aumentar a sua “carga informativa”.
A publicidade, por exemplo, vale-se
constantemente desse requisito. Um elemento de
uma obra única é tirado de seu contexto e traduzido
em outro lugar. Porém, esse lugar não é uma obra
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mesma, mas uma camisa, um rótulo de vinho, um
souvenir, um objeto de decoração, um anúncio, uma
logomarca. Na publicidade, porém, podem transitar
mensagens eficazes tanto de bom gosto como de
mau gosto. Ela é, mesmo assim, um dos sistemas
mais eficientes de kitsch.
O kitsch, como um sistema de imitação, pode
assemelhar-se ao sistema da arte, sobretudo, se for
manipulado por mestres e dramaturgos valiosos,
segundo Broch (idem, p. 64). O sistema kitsch impõe
a seus adeptos a seguinte exigência: faça um belo
trabalho. Enquanto que, no sistema da arte está
presente o imperativo ético: faça um bom trabalho.
Por isso, no sistema da arte está a ética e no sistema
do kitsch, o verniz da ética: a estética. A ética dá à
obra o caráter transcendental, celeste e, portanto,
dialético; no kitsch, está a realidade terrena, que
repousa na exaltação. Tenta unir céu e terra em uma
relação absolutamente falsa. Enquanto as obras de
arte transcendem ao homem, ao seu autor, o kitsch
confunde as categorias estéticas com as éticas,
obedece a imperativos morais falsos.
Para exemplificar e esclarecer a questão,
Broch (p. 65) recorre ao episódio do imperador
romano Nero ao mandar incendiar Roma. Para Nero,
um entusiasta da beleza e com um bem dotado
talento artístico, Roma em chamas se traduziu em
espetáculo pirotécnico. As tochas humanas dos
cristãos presos nos jardins imperiais constituíam-se
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de um apreciável valor artístico para o "estético
imperador", que demonstrou ser capaz de
permanecer surdo ante os gritos das vítimas,
apreciando a cena como valioso espetáculo de valor
estético-musical. "Há uma gota de kitsch em toda
arte", explica Broch (1973, p.71). Isso porque,
nenhuma arte pode prescindir de efeitos.
Na arte do espetáculo, por exemplo, o efeito é
um componente essencial, estético, como na ópera
em que é elemento constitutivo fundamental. Está na
natureza da ópera a historicidade em suas relações
próprias com a realidade.
Entre os autores que tratam do tema, Giesz
(1973, p. 155) é radical. Para ele, o kitsch é o mau
gosto, é diletantismo. Está isento de originalidade, é
convenção. Está carregado de seduções de tipo
primitivo, decorado, superficial. Moles (1994, p. 10)
vai à mesma direção: o termo kitsch corresponde a
uma época de gênese estética, a um estilo marcado
pela ausência de estilo. "É a mercadoria ordinária". O
autor confirma que o kitsch está ligado
indissociavelmente à arte, assim como o falso liga-se
ao autêntico.
"O mundo de valores estéticos não se divide
mais entre o 'Belo' e o 'Feio'. Eles estão na imensa
praia do kitsch". Está em todas as formas de arte: na
pintura, na escultura, na literatura, na música, nas
artes visuais, na arquitetura, na religião. Tudo pode
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ser portador de kitsch, que, para Moles (1994, p. 11),
é uma forma "patológica de arte”.
Eco (1998, p. 73) alinha-se aos que estudam o
kitsch como uma espécie de mentira artística. Diz que
o kitsch é o alimento ideal "a um público preguiçoso
que deseje adir os valores do belo e convencer-se de
que os goza sem se perder em esforços". Para este
autor, o mau gosto, em arte, é pré-fabricação e
imposição de efeito. O kitsch se instala como um meio
de afirmação cultural para um público que "julga estar
fruindo de uma representação original do mundo,
quando, na realidade, goza unicamente uma imitação
secundária da força primária das imagens”.
Dorfles (1973) admite que não existem normas
irrefutáveis que permitam decidir o que é e o que não
é um padrão de gosto. Ele próprio escreveu que se
pode estabelecer oscilações de gosto, determinadas
por épocas e situações históricas. Mudam os gostos
e muda também o valor das obras de arte. O autor
admite, por outro lado, que o kitsch é um elemento
estável, mesmo considerando essas oscilações. Ele
permanecerá como tal, a menos que assuma algum
elemento de sofisticação artística.
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMÁTICA EDUCATIVA
Grazielle Aline de Sousa Chinem

Política da informática educativa no Brasil
Segundo Tajra (2008), uns dos grandes
enfoques da educação gira em tornos dos sistemas
produtivos. Antes da revolução industrial os alunos
aprendiam em ambientes práticos e nesse período a
produção estava numa porção quase de produtor
para cliente. Na revolução industrial isso mudou e
passou a ser em grande escala, visando assim o
êxodo rural, as fábricas tinham funcionários sem
visão sistêmica do processo produtivo.
Hoje uma nova visão surgiu, a produtividade
está associada á qualidade e não necessariamente á
quantidade. Podemos perceber que os aspectos
quantitativos e qualitativos nos últimos anos tiveram
grandes mudanças tecnológicas, principalmente nos
campos da microeletrônica e das telecomunicações.
Toda essa evolução cientifica foi também favorecida
pela informática. Diante de tudo isso devemos nós
perguntar, o que a escola deve fazer diante dessa
realidade? Com certeza o primeiro objetivo deve ser
o de formar indivíduos para essa realidade,
precisamos portanto, projetar melhor o futuro e a
partir daí então preparar ações que garantam o perfil
desse novo profissional e cidadão. Quantos de nós
não fomos educados para sermos profissionais e
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autônomos. Hoje em dia, o que prevalece é sermos
ativos para gerar trabalho.
Quanto à educação para o novo milênio, Tajra
(2008), afirma que:
O que adianta uma educação voltada
para os objetivos anteriormente
citados se quando nos deparamos
com realidade, às relações são bem
diferentes? Precisamos ficar atentos
as economias do futuro, as novas
tendências e procurar, ao máximo,
estar abertas para as mudanças dos
paradigmas
que
se
fizerem
necessárias.
Com
certeza,
o
profissional do amanhâ não deve ser
preparado
para
concursos
e
atividades rotineiras. Deverão ser
motivados e estimulados para resolver
problemas, agir proativamente e se
comunicar de forma abrangente.

Ações subtítulo da política da informática no
Brasil
Segundo Tajra (2008), os principais momentos
da política da informática no Brasil foram:
1965-> O ministério da marinha brasileira que tinha
interesse em desenvolver um computador com “know
– how” próprio.
1971-> O ministério da marinha e o ministério do
planejamento tomaram a decisão de construir um
computador para as necessidades Novas do Brasil.
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1972-> As questões de importações e exportações
foram transferidas ao CAPRE.
1977-> Primeiro confronto entre o Brasil e os
interesses estrangeiros.
1979-> As ações do CAPRE foram transferidas para
a secretaria especial de informática
1984-> São aprovadas a lei de informática, a qual
impõe restrições ao capital estrangeiro e que, tornou
legal a aliança do estado com o capital privado
nacional.
1985-> Faltaram recursos humanos capacitados para
o sistema de ciência e tecnologia
Oliveira (1997, apud Tajra, 2008) ressalta
que antes de 1984, a produção brasileira de
informática já se colocava entre os dez maiores do
mundo 60% da industria nacional trabalhava com
equipamento desenvolvido no próprio país que em
1987 tornou-se o sexto maior mercado de
microcomputador, superando a Itália e a Suécia.
Tajra (2008), ainda ressalta que o Brasil
queria ser um país de representatividade na área de
tecnologia computacional, mas se deparou com
inúmeras dificuldades e a mais agravante era
pessoas não capacitadas, e pressão política e
econômica. Diante dessa situação o governo
brasileiro iniciou varias ações no sentido de instalar
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computadores nos 1° e 2° graus da rede publica
visando a garantia de conhecimento para a sociedade
moderna.
A partir dessa necessidade podemos citar
algumas ações da política da informática educativa no
Brasil:
1979-> A SEI efetuou uma proposta para os setores:
educação, agrícola, saúde e industrial
1980-> Recomendações para que as atividades da
informática educativa sejam balizadas dos valores
culturais, sociopolíticos e pedagógicos visando à
utilização da informática no processo educacional.
1982-> Recomendações para que os núcleos de
estudos fossem vinculados às universidades com
caráter interdisciplinar priorizando o ensino de 2° grau
e que a tecnologia utilizada seja de origem nacional.
1983-> Criação do CE/IE. Comissão Especial de
informática na educação responsável para programar
ações para levar os computadores, ás escolas
publicas brasileiras.
1983-> Criação do projeto Educom-Educaçao com
computadores, responsável pelo desenvolvimento de
pesquisa e pela disseminação do uso dos
computadores do processo- ensino aprendizagem.
1984-> Oficialização dos centros de estudo do Projeto
Educom, os quais contavam com recursos financeiros
do FINEP, FUNTEVE e CNPG.
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1986 e 1987 -> Criação do comitê assessor de
informática para educação de 1° e 2° graus, tendo
como objetivo definir os rumos da política nacional de
informática educacional.
1987-> elaboração do programa de ação imediata em
informática na educação, o qual criou dois projetos, o
projeto formar e o projeto Cied.
Segundo a mesma autora as iniciativas do
Projeto Educom ensinaram vários movimentos em
âmbitos estaduais e municipais, mas o mais
ambicioso e atuante projeto é o Proinfo que tem como
proposta aproximar a cultura escolar dos avanços de
que a sociedade já vem desfrutando. O Proinfo
abrangerá o ensino fundamental e médio com base
nos núcleos de tecnologia educacional auxiliando
tanto no processo de incorporação e planejamento da
nova tecnologia, quanto no suporte técnico e na
capacitação dos professores e das equipes
administrativas das escolas.
O Proinfo tem como objetivo: melhorar a
qualidade do processo ensino e aprendizagem,
possibilitar a criação de uma nova educação voltada
para o desenvolvimento cientifico e educar numa
sociedade tecnologicamente desenvolvida.
Paradigma subtítulo educacional emergente
Segundo Maria Candido Moraes (1984 apud
Tajra 2008),precisou estar apta diante da nossa
responsabilidade como educadores (a) para isso lista
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resumidamente uma pauta na qual contem os
seguintes itens:
•Mudança na missão da escola
•Foco no aprendiz
•De ensino e aprendizagem
• Aprender a aprender
•Currículo em ação
• Educador – educando
• Educação um dialogo aberto
•Alto conhecimento e reconhecimento do outro
•Visão ecológica – interatividade/interdependência
•Emergência espiritual
•Importância do contexto
•Além da escola
•Inter e transdisciplinaridade
•Mudança do conhecimento e nos espaços do
conhecimento
• Inteligências múltiplas
• Intuição e criatividade
•Instrumentações eletrônicas e redes temáticas
•Qualidade com equidade
A importância da informática educativa
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Segundo Tajra (2008), os professores ao
ouvirem falar em informática educativa ficam
apavorados tentando se justificar jogando a culpa a
terceiros como, por exemplo: meu salário é baixo,
minha escola não tem computador, o diretor não
investe em seus profissionais, os cursos que fiz tanto
no magistério quanto na universidade não abordam
esse tema, e não percebem que a mudança começa
da sua própria sensibilização.
Tajra (2008) menciona uma pesquisa realizada
nos estados unidos com 55 entidades educacionais,
onde foram levantados os principais aspectos que
poderiam garantir o sucesso dos alunos de hoje, no
século XXI. Entre esses aspectos, foram citados:
•

Habilidade em leitura básica, escrita e
habilidades matemáticas.
• Bons hábitos profissionais, como: ser
responsável, pontual e disciplinado.
• Habilidade em computação e tecnologia de
mídia.
• Valorização do trabalho.
• Honestidade e tolerância com outros.
• Hábitos de cidadania.
Segundo Tajra (2008, apud GARDNER) a
inteligência não pode ser medida e vista como um
produto acabado, mas dependendo do contexto
sócio-econômico-cultural que ela está inserindo uma
ação, pode ser valorizado num ambiente e em outro
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não. Gardner apresenta sete competências
intelectuais autônomas do ser humano:
• Inteligência linguística
• Inteligência lógica-matemática
• Inteligência corporal-cinestésica
• Inteligência musical
• Inteligência espacial
• Inteligência intrapessoal
• Inteligência interpessoal
Além dessas outras são citados nas pesquisas:
• Inteligência pictórica
• Inteligência naturalista
• Inteligência existencial
Tajra (2008 p. 18) quanto às abordagens da
pesquisa afirma que:
Baseado nessas abordagens citadas
pode verificar o quanto o uso do
computador pode ser útil para o
desenvolvimento dos aspectos de
garantia do sucesso no século XXI e
para o próprio desenvolvimento das
habilidades
especificas
do
ser
humano.

Ressalta Tajra (2008), que com relação ao
computador e as abordagens levantadas podemos
sugerir algumas simplificações tais como:
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•

•

•

•

•

•

Por meio dos softwares abertos podemos
trabalhar a escrita e a leitura promovendo
diferentes tipos de produções.
Os softwares de simulação e de
programação
podem
auxiliar
o
aprimoramento das atividades lógicas.
Por meio dos softwares gráficos podem-se
estimular as habilidades pictóricas e criar
desenhos.
Como mediador e planejador de atividades
físicas, computador pode ser um grande
aliado.
O grande “triunfo” do computador é sua
interação com o meio, possibilitando
integrar-se
com
diversas
mídias
tecnológicas.
A internet tende a ser a mídia mais popular
em médio prazo, possibilitando diversos
tipos de comunicação e interação entre
culturas de forma bastante enriquecedora.

Segundo Tajra (2008), é necessário visualizar a
situação que estamos vivendo para que a educação
não se marginalize tornando-se obsoleta e sem
flexibilidade. Diante dessas mudanças o professor
deve ter mente aberta para refletir criticamente sobre
sua pratica no processo de ensino-aprendizagem
tranando um agente ativo no sistema educacional.
A informática como recurso pedagógico
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O papel do educador surge como facilitador e
mediador entre as informações e os alunos, Veiga
(2001, p.2) afirma que:
É preciso evoluir para se progredir e
aplicação
da
informática
que
desenvolve
os
assuntos
com
metodologia alternativa, o que muitas
vezes auxilia o processo de
aprendizagem. O papel então dos
professores não é apenas o de
transmitir informações, é o de
facilitador, mediador da construção do
conhecimento. Então o computador
passa a ser o “aliado” do professor na
aprendizagem
propiciando
transformações no ambiente de
aprender e questionando as formas de
ensinar.

Segundo Valente (2002), os computadores
estão propiciando uma verdadeira revolução no
processo ensino-aprendizagem devido a variedade
de software para o auxílio desse processo, assim
como a sua utilização tem provocado vários
questionamentos a respeito dos métodos de ensino.
O professor não substituirá um método de aula
expositiva,
dominando
a
transmissão
de
conhecimentos e ensinando o que lhe parece
importante, por uma aula atrativa, utilizando o
computador, com a oportunidade de interagir com a
máquina por meio de sites, softwares e jogos
educacionais.
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De acordo com a Valente (2002), o educador
deve conhecer o que cada ferramenta tecnológica
tem a oferecer e como pode ser explorada em
diferentes situações educacionais. A experiência
educacional é fundamental e permitirá que sejam
selecionadas as ferramentas tecnológicas e as
formas de trabalho com o objetivo de uma atuação
pedagógica de qualidade.
O primeiro passo é procurar de todas as
formas tornarem viável o acesso frequente e
personalizado de professores e alunos as novas
tecnologias, notadamente à internet. É imprescindível
que haja salas de aulas conectadas, salas adequadas
para pesquisa, laboratórios bem equipados (MORAN,
1993).
O autor ainda afirma que o educador tem que
direcionar o uso da informática para uma
aprendizagem significativa, através de jogos
educativos e site educacionais, fazendo deles apenas
momentos de recreação. Desta forma a informação
será um recurso apropriado para a construção do
conhecimento.
Quanto ao uso da informática na educação
OLIVEIRA (1989, p. 113), afirma três metas
importantes:

1. Desenvolver uma formação de cultura
geral em informática (para que serve o que
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pode contribuir na vida moderna, quais suas
limitações e aspectos econômicos, políticos,
sociais associados a ela).
2. Favorecer
simultaneamente
uma
renovação pedagógica, abrindo para o
processo
ensino
aprendizagem
novas
perspectivas na área de recursos instrucionais,
auxiliando o professor a questionar-se sobre a
validade de seu conteúdo e o modo como está
sendo transmitida.
3. Introduzir a informática através de
disciplinas tradicionais, sem que seja criada
uma nova disciplina especifica, que viria
extenso e correria o risco de se tornar mais um
conhecimento estanque sem ligação e/ ou
aplicação com a estrutura curricular de um
determinado curso.
Segundo
Candau (1991), a
didática
predominante continua enfatizando a transmissão de
um conhecimento pronto, não estimulando a
capacidade de dúvida e de incerteza em seus alunos.
O grande desafio, da didática atual é assumir um
método diferente e articulado as disciplinas.
De acordo com Lepíscopo (1992), o ensino da
informática precisa de uma coisa muito importante
que é a metodologia. Atualmente não existe uma
metodologia para o ensino da informática,
normalmente os docentes ensinam seus alunos da
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mesma forma eles desconhecem a questão do
planejamento, o que dificulta muito o trabalho.
Para Almeida (1988), deve-se criar uma
metodologia para o uso do computador na educação,
não a metodologia que se encontra costumeiramente
por ai, nem a metodologia empacotadora nos
primeiros programas educacionais. È importante uma
metodologia ligada á pratica pedagógica e aquela que
fizesse a partir da analise do trabalho, ou seja, que
formasse a estrutura curricular os programas, as
estratégias, as formas de avaliação. A partir do
levantamento de toda a problemática e detectando os
pontos de entra e ao desenvolvimento as sua prática
cotidiana educativa, pode-se verificar os itens em que
o computador pode dar uma contribuição para sua
solução e que outros âmbitos da tecnologia não pode
dar, e ai sim, aplicar o computador.
Ainda neste sentido o autor defende uma
“metodologia de produção de material informatizado
aplicado à educação”, onde o docente usa os
recursos da informática para fazer gráficos desenhos,
ilustrações e textos em suas aulas, utilizando apenas
os recursos que a máquina proporcionam sem
nenhum conhecimento especifico sobre computador.
Se fosse criada uma metodologia de produção de
material de informática aplicada á educação, na qual
tivéssemos muitos recursos à disposição, para
produzir os nossos cursos com uma metodologia
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mais
sofisticada,
mais
consequências pedagógicas
benéficas.
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COMUNIDADE CIDADÃ: DA OPRESSÃO
À TRANSFORMAÇÃO

João Novaes Neto

RESUMO

Por causa da sua relevância e pelo problema
identificado, foi realizada uma pesquisa que
envolveu toda a comunidade escolar a fim de
buscar soluções para as constantes enchentes do
Ribeirão Vermelho e os problemas advindos
dessas enchentes. A questão ecológica tanto no
Brasil quanto no mundo é um tema extremamente
importante para a educação nos nossos dias. O
temário Eco pedagogia/Cidadania Planetária/Meio
Ambiente vem ganhando destaque cada vez maior
aqui no Brasil. Entendemos que a questão
ambiental no Brasil é histórica e considera o
reconhecimento da planetaridade, que nada mais
é do que enxergar a Terra como um ser vivo.
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Reconhecê-la implica numa nova forma de ser e
agir em relação à vida. Sendo assim, a educação
ambiental ganha importância cada vez maior.

PALAVRAS CHAVES: Cidadania Planetária. Eco
pedagogia. Comunidade escolar. Meio ambiente.
Realidade.

Ribeirão

Vermelho.

Sonho.

Transformação.

ABSTRACT

Because of its relevance and the problem
identified, a survey was carried out that involved the
entire school community in order to seek solutions
to the constant floods of Ribeirão Vermelho and the
problems arising from these floods. The ecological
issue both in Brazil and in the world is an extremely
important issue for education today. The theme Eco
pedagogy / Planetary Citizenship / Environment
has been gaining increasing prominence here in
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Brazil. We understand that the environmental issue
in Brazil is historical and considers the recognition
of planetarity, which is nothing more than seeing
the Earth as a living being. Recognizing it implies a
new way of being and acting in relation to life. As
such,

environmental

education

is

becoming

increasingly important.

KEY

WORDS:

pedagogy.

School

Planetary

Citizenship.

community.

Eco

Environment.

Reality. Ribeirão Preto. Dream. Transformation.

1- INTRODUÇÃO

“TOMANDO CONSCIÊNCIA PARA LIBERTARSE" Há uma discussão cada vez mais

acentuada sobre cidadania planetária nos
dias de hoje. O presente trabalho propõese, além de discutir esse temário que é
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essencial para a educação, a refletir
também algo que está intrínseco a esse
tema e a que Paulo Freire nos chama a
atenção: a necessidade de o oprimido
engajar-se nessa luta para transformação
da realidade existente. O homem não pode
participar

ativamente

na

história,

na

sociedade, na transformação da realidade
se não for ajudado a tomar consciência da
realidade e da sua própria capacidade para
transformar... Ninguém luta contra forças
que não entende, cuja importância não
meça, cujas forças e contornos não
discirnam... Isto é verdade se se refere às
forças da natureza... Isto também é assim
nas forças sociais (...). A realidade não
pode ser modificada senão quando o
homem descobre que é modificável e que
ele o pode fazer (FREIRE, 1977, p.48). Não
obstante o fato de a escola não ter o poder
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de libertar quem quer que seja sozinha,
entendemos

que

ela

tem

papel

preponderante nessa libertação. Sabemos
que os homens se libertam em comunhão
e,

nessa

perspectiva,

procuramos

proporcionar aos alunos e à comunidade
momentos em que pudessem refletir e
descobrir, de forma clara, o que exatamente
os afligiam. A comunidade está situada na
zona norte do município de Osasco, não
conta com rede de esgoto e por causa disso
sofre com o mau cheiro, com os ratos e
suas implicações. Descobriram então que
não era o Ribeirão com suas cheias
vazantes que os oprimiam, mas sim os
governantes que protelavam as decisões
que deveriam ser tomadas a fim de
solucionar os problemas relativos ao rio. No
entanto, alguns alunos e pais entenderam
que havia uma parcela de responsabilidade
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deles

sobre

suas

mazelas

sociais.

Concluíram que não bastava o poder
público cumprir corretamente seu papel se
a comunidade não tivesse uma atitude de
respeito ao meio ambiente. A partir de
então se verificou uma mudança de postura
frente ao meio ambiente, começaram uma
luta

organizada

Acreditaram

que

por
seria

sua

libertação.

possível

uma

mudança em suas vidas. A escola buscou
proporcionar momentos de reflexão em um
nível não só puramente intelectual, mas
associou a isso a ação, ou seja, a práxis1 .
Organizamos uma série de debates sobre
qual seria a estratégia, ou estratégias, a
serem usadas para abordar o assunto junto
ao poder público. Ficou decidido que uma
das ações primeiras seria a escrita de
cartas

para

serem

enviadas

aos

governantes responsáveis, explicitando a
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situação atual do bairro, a insatisfação dos
moradores e a solicitação de providências
para reversão do quadro. 1 Na pedagogia,
práxis é o processo pelo qual uma teoria,
lição

ou

habilidade

é

executada

ou

praticada se convertendo em parte da
experiência vivida. Enquanto no ensino
uma lição é apenas absorvida em nível
intelectual no decurso de uma aula, as
ideias, por outro lado, são postas à prova e
experimentadas no mundo real, seguidas
de uma contemplação reflexiva. Desta
maneira, os conceitos abstratos ligam-se
com a realidade vivida. 189 Descobrimos
com essa pesquisa que é possível sonhar
sim, é possível acreditar num mundo
melhor, sem precisar, contudo, encher os
educandos de conteúdo, sem precisar
depositar listas intermináveis de palavras,
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de falso saber. Descobrimos ainda que só é
possível educar com amor e com diálogo.

2-

RENOVAÇÃO

DA

MENTE,

TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE

No mês de março, em uma reunião
destinada ao planejamento de trabalho
pedagógico, foi evidenciada a necessidade
de traçar caminhos que envolvessem os
alunos do 4º ano do ensino fundamental,
numa proposta de pesquisa-ação que
valorizasse a leitura e a pesquisa como
favorecedoras

do

desenvolvimento

pessoal, social e cognitivo e o estudo de
campo e o desenvolvimento de projetos
como organizadores do conhecimento.
Nessa

perspectiva,

foi

planejado

e

desenvolvido um estudo de campo no
entorno da escola pensando em promover
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a construção do conhecimento de modo
integrado e sistêmico. Objetivou-se a
construção de conceitos relacionados ao
meio ambiente, despertando assim a
consciência crítica e a predisposição dos
alunos e da comunidade à proteção
ambiental. Em algumas saídas a campo, o
Rio Ribeirão Vermelho foi visitado com o
intuito de vermos sua real degradação e
refletirmos sobre o que de fato poderíamos
fazer. Paralelamente a essa intenção de
ação, os alunos levantaram uma série de
hipóteses, as quais no decorrer das aulas
procuraram ratificar ou retificar através de
experimentos científicos. Nas conversas e
debates, era perceptível a visão distorcida
das crianças sobre as questões ambientais.
Algumas das dúvidas diziam respeito ao
entendimento de questões relacionadas ao
meio ambiente e à ecologia, pois entendiam
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que

ambos

referiam-se

apenas

à

preservação dos ambientes naturais e que
os mesmos deviam ser mantidos intocados.
Questões

como

saneamento,

cultura,

políticas de energia, transportes, educação,
obras

e

alimentação

não

eram

reconhecidas pelos alunos como problemas
ambientais. Procurou-se envolver toda a
comunidade escolar no desenvolvimento do
projeto uma vez que toda comunidade do
entorno escolar sofria muito com as
constantes cheias do Ribeirão Vermelho.
Ao

passo

experimentos

em

que

fazíamos

científicos

os

(sobre

assoreamento, umidade relativa do ar,
temperatura, entre outras) e construíamos
novos conhecimentos, a comunidade era
convidada a participar dessas descobertas
que eram muito significativas para todos.
Na perspectiva de uma escola mais eficaz
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para todos, organizar e dirigir situações de
aprendizagem deixou de ser uma maneira
ao mesmo tempo banal e complicada de
designar o que fazem espontaneamente
todos os professores. Essa linguagem
acentua a vontade de conceber situações
didáticas ótimas, inclusive e principalmente
para os alunos que não aprendem ouvindo
lições. (PERRENOUD, 2000 p.25). 190 A
metodologia

utilizada

privilegiou

um

trabalho onde as intervenções buscavam
desenvolver uma aprendizagem autônoma
e

significativa.

Foram

privilegiados:

trabalhos em grupo, exposições orais com
apoio de recursos visuais, leituras e
discussões,

projeção

e

análise

de

fotografias e vídeos, elaboração de guias
de observação, exercícios de planejamento
de saídas a campo e de pesquisas
experimentais

simples,

elaboração

de
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roteiros de projetos de trabalho, realização
e registro por meio de desenho de
experiências

de

laboratório

para

comprovação de princípios e processos,
utilização de instrumentos de medição,
elaboração e comunicação de registros
diversos, além da pesquisa bibliográfica.
Atividades de busca, coleta, seleção,
análise e interpretação crítica de textos
informativos ou de aplicação pedagógica
das matérias da Revista Ciência Hoje das
Crianças, bem como de outras variadas
fontes de informação, entre elas a análise
das atividades e produções desenvolvidas
junto às crianças em sala e em campo
(INSTITUTO CIÊNCIA HOJE, 2003, 2007).
A presente pesquisa possibilitou identificar
o quanto os alunos aprenderam e o que
precisavam melhorar, reconhecendo se o
que sabiam no início sobre os temas
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propostos foi modificado e quais novas
informações

foram

efetivamente

apreendidas e transformadas em novas
experiências. Em certa ocasião, discutindo
sobre o que era assoreamento, uma criança
que havia saído a campo compartilhou a
seguinte descoberta, dizendo: “Professor, o
assoreamento causa tanto dano à natureza,
mas mesmo que nós não jogássemos lixo
no rio, ele iria ficar entupido de terra e
areia”. Excelente descoberta, pois de fato o
assoreamento é também um processo
natural. Essa criança não estava longe da
verdade, mais tarde ela foi desafiada a
apropriar-se de um conceito mais completo,
a saber, a responsabilidade maior pelo
assoreamento dos rios é o ser humano. Em
outro momento, quando fazíamos um
experimento sobre o quanto de água havia
no ar naquele dia (umidade relativa do ar)
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uma criança disse: “Professor, o meu
experimento mostra que tem 65% de água
e no do meu colega mostra 59%, por quê?”.
Essa fala foi muito propícia, pois permitiunos aprofundar nesse tema. Foi possível
dizer, provar que os resultados diferiam em
razão da intensidade de calor que ambos
estavam expostos, pois uma criança estava
exposta ao Sol e a outra estava na sombra.
A seguir, começamos a organizar o
experimento sobre o assoreamento do
Ribeirão

Vermelho

para

a

Feira

de

Ciências. Sabendo que a Feira de Ciências
é um espaço em que os professores e seus
alunos expõem à comunidade diversas
situações de aprendizagem que foram
vivenciadas ao longo do ano, levamos um
grupo

de

exposição.

alunos

para

Selecionamos

cooperar
e

na

levamos

também os materiais da exposição e do
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projeto. Todos os alunos que quiseram
foram à exposição, com a opção de serem
acompanhados por seus pais. Preparamos
os alunos para o exercício da comunicação
oral, lembrando que os visitantes de uma
exposição vão menos para ler e mais para
ver e ouvir. O resultado foi muito bom: as
crianças expuseram de forma muito clara
todos aqueles conceitos que apreenderam
e

aprenderam

ao

longo

do

projeto.

Aprenderam o que era 191 assoreamento,
sustentabilidade,

mata

ciliar,

umidade

relativa do ar, temperatura, entre outras
coisas. Nossa intenção com tudo isso foi
juntar objetividade e sonho para que
pudéssemos ver cada aluno com um olhar
novo. Quanto aos pais, houve uma intensa
mobilização, eles puderam enxergar com
outros olhos o Ribeirão Vermelho e suas
agruras e, a partir daí, mudar de postura. A
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apatia, o comodismo, a inércia deram lugar
à motivação para fazer algo. Começaram a
refletir sobre suas opções de voto, a pensar
sobre a responsabilidade de educar seus
filhos, não deixando essa tarefa apenas
para a escola, na diminuição de detritos
jogados

no

rio

substancialmente

etc.

que

diminuiu

Refletiram

mais

sobre o sentido da vida deles no planeta,
começaram

a

entender

que,

embora

vivessem num local, numa comunidade,
faziam parte do global. Constata-se então
uma mudança de paradigma, uma vez que
passam também a perceberem-se como
pessoas que questionam o sentido da vida,
buscando a promoção de uma sociedade
sustentável

ecologicamente.

Para

chegarmos a esse resultado, foi preciso
encararmos

a

eco

pedagogia

como
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movimento social e político com uma
abordagem diferenciada no currículo

3- COLHENDO OS FRUTOS

O sonho, a utopia, tornaram-se realidade,

pois nossas expectativas foram superadas.
Esperávamos uma mudança não muito
substancial na realidade. Conseguimos ver
olhos

brilhando,

criança

ávida

pelo

conhecimento, pelo novo, vem ainda toda a
comunidade imbuída em busca do bem
estar, não só local, mas planetário, e
entendemos que isso extrapolou nossas
expectativas, por isso estamos contentes.
Confessamos que, no início da pesquisa,
não

vislumbrávamos

metamorfose

da

realidade,

tamanha
essa
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experiência foi o mesmo que ver aqueles
casulos feios, disformes, ganhando uma
nova roupagem, uma nova aparência,
transformando-se em uma linda borboleta.
O ânimo, a coragem da mobilização de
alunos e pais em buscar compreender o
encoberto para poder lutar contra forças
opressoras, todo tempo investido em torno
desse trabalho com saídas a campo, com
círculos de cultura, com experimentações,
com abaixo-assinados, com exposições,
com cobranças através de cartas ao poder
público, foram recompensados com a
doação de moradias decentes àqueles que
moravam
Vermelho.

às

margens

Foram

do

coroados

Ribeirão
com

o

desassoreamento e com a canalização do
rio. Até o presente momento algumas
famílias foram removidas das margens do
rio e realocadas para lugares mais dignos.
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A canalização já foi iniciada com a devida
licença ambiental e o local começa a ficar
mais

bonito

em

função

disso

e

consequentemente as pessoas estão mais
felizes. No entanto, sabemos que não
podemos esmorecer, estamos certos de
que nossa postura deve sempre melhorar
em prol do bem comum. Humildemente
esperamos que essas ações desenvolvidas
por todos nós possam ser irradiadas a
todos enquanto sonham com um planeta
melhor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

520

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Freire Paulo. Pedagogia do oprimido, 18ª edição
Rio de Janeiro: paz e Terra, 1987.
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3 ed. São
Paulo: Peirópolis, 2000. INSTITUTO CIÊNCIA
HOJE.
Ciência Hoje na Escola, Meio ambiente: águas,
São Paulo, SBPC, v. 04, 2003.
Ciência Hoje das Crianças, São Paulo, SBPC, Ano
20, n. 183, set. 2007PERRENOUD, Philippe.
Construir as competências desde a escola. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1999.
LMEIDA JR, J. M. G. Desenvolvimento
ecologicamente auto-sustentável: Conceitos,
princípios e implicações. In: DIAS, Genebaldo
Freire. Educação Ambiental – Princípios e
Práticas. Brasília: Ed. Humanidades, 10 (4) 1994,
p.284-299.
DERISIO, José Carlos. Introdução ao controle de
poluição ambiental. São Paulo: Signus Editora,
2000.

521

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

IBGE – Coordenação de recursos naturais e
estudos ambientais e Coodenação de Geografia.
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável –
Brasil 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2008.
LARANGEIRA, Rodnei. Sustentabilidade
Ambiental: Banco de idéias na CP para soluções
ambientais. São Paulo, 2009. 4 f. (Texto
digitado/Sabesp).
LARANGEIRA, Rodnei. Sustentabilidade
Ambiental: Estruturação. São Paulo, 2009. 4 f.
(Texto digitado/Sabesp).
SACHS, Ignacy. Caminhos para o
Desenvolvimento Sustentável. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Ed. Garamond, 2008.
SCARLATO, Francisco Capuano; PONTIN, Joel
Arnaldo. cons. RODRIGUES, Sérgio de Almeida.
Do nicho ao lixo: ambiente, sociedade e
educação. São Paulo: Atual, 1992. – Série meio
ambiente (p. 2-109)
SCOTTO, Gabriela; CARVALHO, Isabel C. de
Moura; GUIMARÃES, Leandro Belinaso.
522

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Desenvolvimento Sustentável. 3ª edição.
Petrópolis: Ed. Vozes,
SIMÕES, Luciana Lopes; LINO, Clayton Ferreira
(Org.). Sustentável Mata Altântica – A exploração
de seus recursos florestais. 2ª edição. SENAC.
VEIGA, José Eli. Desenvolvimento Sustentável: O
desafio do século XXI. 3ª edição. Rio de Janeiro:
Garamond, 2008.
Volvo do Brasil Veículos. Relatório
Socioambiental 2007 – Exercício 2006. Ed.
Serzegraf.
ACOT, Pascal. História da Ecologia. RJ: Ed.
Campus, 2a. ed., 1990.
ACSELRAD, Henry Sustentabilidade e
Democracia. In Proposta, ano 25, n. 71, 11 - 16,
1997.
ALMEIDA, José Maria Desenvolvimento
ecologicamente auto-sustentável: conceitos,
princípios e implicações. In Humanidades, v. 10,
n. 14, 284 - 299, 1995.
ANDREW, Jennifer & ROBOTTOM, Ian (Eds.).
523

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Context and Commitments in Environmental
Education. Victoria: Deakin University, 1998.
ANGEL, Augusto M. El Retorno a la Tierra.
Bogotá: Ministerio de la Educación Nacional,
1996, 77p.
ANGEL, Augusto M. La Tierra Herida. Bogotá:
Ministerio de la Educación Nacional, 1995, 71p.
ANGEL, Augusto M. La Trama de la Vida. Bogotá:
Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio de la
Educación Nacional, 1998, 112p.
APARÍCIO, Maria J. Guia Básico de Ecologia.
Lisboa: Estampa, 1999, 127p.
APASC Mulheres e Educação Ambiental em uma
Área de Proteção. São Carlos (SP): APASC &
FNMA,1997.
ARANTES, A.A. O que é Cultura Popular. São
Paulo (SP): Editora Brasiliense, 1995.
ASTOLFI, J. DEVELAY, M. A Didática das
Ciências. Campinas (SP): Papirus, 1995.
ÁVILA, V. F. A Pesquisa na Dinâmica da Vida e
na Essência da Universidade: ensaios de curso
para estudantes, professores e outros
profissionais. Campo Grande: Editora da UFMS,
524

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

1995.
BACHELARD, G. A Epistemologia. Rio de Janeiro
(RJ), Edições 70, 1971.
BAEDER, Angela & et al. Jovens em Ação. São
Paulo: melhoramentos, 2000, 60p.
BAQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem
escolar. Porto Alegre (RS): Artes Médicas, 1998.
BARBIERI, J.C. Desenvolver ou Preservar o
Ambiente? São Paulo: Cidade Nova, 1996.
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e Meio
Ambiente: as estratégias de mudanças da agenda
21. Petrópolis: 1997.
BARONI, M. Ambigüidades e deficiências do
conceito de desenvolvimento sustentável. In
Revista de Administração de Empresas, v. 32, n.
2, 14 - 24, 1992.
BARRÈRE, Martine (Coord.) Terra – Patrimônio
Comum. São Paulo: Nobel, 1992, 274 p.
BASTOS-FILHO, Jenner; AMORIN, Nádia F.M. &
LAGES, Vinícius N. Cultura e Desenvolvimento.
Maceió: PRODEMA/UFAL, 1999, 193 p.
BEARBAUM, J. Aprendizagem e Formação. Porto
Codex: Porto Codex Editora LDA, 1995.
525

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

BECKER, F. A Epistemologia do Professor: o
cotidiano da escola. Petrópolis (RJ): Vozes, 1993.
BERTRAND, Yves; VALOIS, Paul & JUTRAS,
France. A Ecologia na Escola – inventar um futuro
para o planeta. Lisboa: Instituto Piaget, 1997,
215p.
BIANCHETTI, R. G. Modelo Neoliberal e Políticas
Educacionais. São Paulo (SP): Cortez Editora,
1996.
BIANCHINI, Tomas Estevez La educación
ambiental y la hipotesis Gaia (3-35). In MEN (Ed.)
Contribuciones Conceptuales y Metodológicas.
Bogotá: MEN, 1995, 67 p. ACOT, Pascal. História
da Ecologia. RJ: Ed. Campus, 2a. ed., 1990.
ACSELRAD, Henry Sustentabilidade e
Democracia. In Proposta, ano 25, n. 71, 11 - 16,
1997.
ALMEIDA, José Maria Desenvolvimento
ecologicamente auto-sustentável: conceitos,
princípios e implicações. In Humanidades, v. 10,
n. 14, 284 - 299, 1995.
ANDREW, Jennifer & ROBOTTOM, Ian (Eds.).
Context and Commitments in Environmental
526

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Education. Victoria: Deakin University, 1998.
ANGEL, Augusto M. El Retorno a la Tierra.
Bogotá: Ministerio de la Educación Nacional,
1996, 77p.
ANGEL, Augusto M. La Tierra Herida. Bogotá:
Ministerio de la Educación Nacional, 1995, 71p.
ANGEL, Augusto M. La Trama de la Vida. Bogotá:
Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio de la
Educación Nacional, 1998, 112p.
APARÍCIO, Maria J. Guia Básico de Ecologia.
Lisboa: Estampa, 1999, 127p.
APASC Mulheres e Educação Ambiental em uma
Área de Proteção. São Carlos (SP): APASC &
FNMA,1997.
ARANTES, A.A. O que é Cultura Popular. São
Paulo (SP): Editora Brasiliense, 1995.
ASTOLFI, J. DEVELAY, M. A Didática das
Ciências. Campinas (SP): Papirus, 1995.
ÁVILA, V. F. A Pesquisa na Dinâmica da Vida e
na Essência da Universidade: ensaios de curso
para estudantes, professores e outros
profissionais. Campo Grande: Editora da UFMS,
1995.
527

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

BACHELARD, G. A Epistemologia. Rio de Janeiro
(RJ), Edições 70, 1971.
BAEDER, Angela & et al. Jovens em Ação. São
Paulo: melhoramentos, 2000, 60p.
BAQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem
escolar. Porto Alegre (RS): Artes Médicas, 1998.
BARBIERI, J.C. Desenvolver ou Preservar o
Ambiente? São Paulo: Cidade Nova, 1996.
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e Meio
Ambiente: as estratégias de mudanças da agenda
21. Petrópolis: 1997.
BARONI, M. Ambigüidades e deficiências do
conceito de desenvolvimento sustentável. In
Revista de Administração de Empresas, v. 32, n.
2, 14 - 24, 1992.
BARRÈRE, Martine (Coord.) Terra – Patrimônio
Comum. São Paulo: Nobel, 1992, 274 p.
BASTOS-FILHO, Jenner; AMORIN, Nádia F.M. &
LAGES, Vinícius N. Cultura e Desenvolvimento.
Maceió: PRODEMA/UFAL, 1999, 193 p.
BEARBAUM, J. Aprendizagem e Formação. Porto
Codex: Porto Codex Editora LDA, 1995.
BECKER, F. A Epistemologia do Professor: o
528

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

cotidiano da escola. Petrópolis (RJ): Vozes, 1993.
BERTRAND, Yves; VALOIS, Paul & JUTRAS,
France. A Ecologia na Escola – inventar um futuro
para o planeta. Lisboa: Instituto Piaget, 1997,
215p.
BIANCHETTI, R. G. Modelo Neoliberal e Políticas
Educacionais. São Paulo (SP): Cortez Editora,
1996.
BIANCHINI, Tomas Estevez La educación
ambiental y la hipotesis Gaia (3-35). In MEN (Ed.)
Contribuciones Conceptuales y Metodológicas.
Bogotá: MEN, 1995, 67 p.
BICUDO, M.A.V. BERNARDO, M.V.C. Núcleos de
Ensino: um projeto de educação continuada. São
Paulo (SP): Editora da UNESP, 1996.
BIFANI, Paolo. Globalización, Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente. Mexicali:
Universidad Pedagogica Nacional, 1998, 35 p.
BIOCIÊNCIAS, Instituto Cadernos de Meio
Ambiente. Rio de Janeiro: UNIGRANRIO, 2000,
89p.
BIREAUD, A. Os Métodos Pedagógicos no Ensino
529

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Superior. Porto Codex: Porto Codex Editora LDA,
1995.
BOFF, Leonardo Ecologia: Grito da Terra, Grito
dos Pobres. São Paulo: Ática, 1995,
BOFF, Leonardo Ética da Vida. Brasília: Letra
Viva, 1999, 241 p.
BOFF, Leonardo Saber Cuidar. São Paulo:
Vozes,1999, 199 p.
BOHR, Niels Física Atômica e o Conhecimento
Humano. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995, 129
p.
BOURDIEU, P. A Miséria do Mundo. Petrópolis:
Editora Vozes, 1997.
BRÜGGER, Paula Educação ou Adestramento
Ambiental? Florianópolis: Letras
Contemporâneas, 1999, 159 p.
BRÜSEKE, Franz Risco social, risco ambiental,
risco individual. In Ambiente e Sociedade, ano 1,
n.1, 117-133, 1997.
BURSZTYN, Marcel (Org.) Para Pensar o
Desenvolvimento Sustentável. São Paulo:
Brasiliense, 1993.
BUSQUETS, M.D. CAIZOS, M. FERNÁNDEZ, T.
530

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

LEAL, A. MORENO, M. SASTRE, G. Temas
Transversais em Educação: bases para uma
formação integral. São Paulo (SP): Editora Ática,
1993.
CAPRA, Fritjof O Ponto de Mutação. São Paulo:
Cultrix, 1982.
CAPRA, F. A Teia da Vida. São Paulo (SP):
Editora Cultrix LTDA, 1996.
CARVALHO, Isabel C. M. Em Direção ao Mundo
da Vida: Interdisciplinaridade e Educação
Ambiental. São Paulo: SEMA & IPÊ, 1998, 102p.
CARVALHO, Luiz Marcelo A Temática Ambiental
e a Escola de Primeiro Grau. São Paulo: Tese de
Doutorado, Faculdade de Educação, USP, 1989.
CARVALHO, A.D. Utopia e Educação. Porto
Codex: Porto Codex Editora LDA, 1997.
CASCINO, Fábio; JACOBI, Pedro & OLIVEIRA,
José Flávio Educação, Meio Ambiente e
Cidadania: Reflexões e Experiências. São Paulo:
SEMA, CEAM, 1998, 122p.
CASTILLO, Elsy Y.O. Educación Ambiental y
Universidad. Florencia: Cadernos de Trabajo,
Estudios Ambientales n. 1, UNAMAZ, 1993.
531

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

CASTRO, Edna & PINTON, Florence (Orgs.)
Faces do Trópico ùmido: conceitos e novas
questões sobre desenvolvimento e ambiente.
Belém: CEJUP, UFPA, NAEA, 1997, 445p.
CASTRO, G. CARVALHO, E. A. (orgs.) Ensaios e
Complexidade. Porto Alegre (RS): Sulina, 1997;
Natal (RN): EDUFRN, 1997.
CAVALCANTI, Clóvis (Org.) Desenvolvimento e
Natureza: estudos para uma sociedade
sustentável. São Paulo: Cortez, 1995, 429 p.
CENTRE for Educational Research and
Innovation & ORGANISATION for Economic Cooperation and Development Interdisciplinarity.
Paris: OECD & CERI, 1972.
CENTRE for Educational Research and
Innovation & ORGANISATION for Economic Cooperation and Development Environment, Schools
and Active Learning. Paris: OECD & CERI, 1991,
146 p.
CENTRO de Lógica, Epistemologia e História da
Ciência. Cadernos de História e Filosofia da
Ciência. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
CETESB, São Paulo Ozônio: a Proteção que
532

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Envolve a Terra. São Paulo: CETESB, 1998, 25p.
CHASSOT, Attico. A Ciência Através dos
Tempos. São Paulo (SP): Editora Moderna, 1994.
CHASSOT, Attico; OSOWSKI, C. STRECK, D.
(org.) Educação Básica e o Básico na Educação.
Porto Alegre (RS): Sulina, 1996.
CHAUÍ, Marilena Convite à Filosofia. São Paulo:
Ática, 1995.
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e
Sociais. São Paulo (SP): Cortez Editora, 1995.
CIM & CEDI Mulher e Meio Ambiente. São Paulo:
CIM, Rio de Janeiro: CEDI, 1992.
CONSELHO Nacional dos Direitos da Mulher
Estratégias de Igualdade. Brasília: Ministério da
Justiça, Secr. Nacional de Direitos Humanos,
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 1997,
35 p.
CROSBY, Alfred Imperialismo Ecológico. São
Paulo: Cia das letras, Tradução de J.A. Ribeiro e
C.A Malferrari, 1993, 319 p.

533

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Os negros e sua origem: África antiga
Vilma Aparecida de Souza

Muito se discute sobre a origem das raças
humanas, em que exatamente ela se formou e qual a
cor da pele da primeira civilização. Muitos autores
defendem que o mundo começou com os brancos
que devido ao sol foram ganhando cor, outros com os
negros, que ao viverem em locais frios foram
perdendo melanina e embranquecendo.
A origem dos antigos egípcios e sua raça ainda
é muito discutida por pesquisadores e arqueólogos,
os quais tentam comprovar qual a cor da pele das
antigas civilizações. Segundo Diop (1983), o mundo
passou a ser povoado a partir de um lugar da Terra,
aos pés das montanhas da Lua, o que nos traz dois
pontos: os homens eram etnicamente homogêneos e
negros.
De acordo com essa teoria, os negros foram
povoando gradativamente o planeta e com isso,
passaram por um fenômeno chamado Lei de Gloger.
Ainda de acordo com Diop (1983), a lei de Gloger nos
mostra que animais de sangue quente, vivendo em
condições úmidas e quentes liberam uma
pigmentação na pele, foram os diferentes climas que
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reduziram essa pigmentação, dando origem a varias
raças.
Segundo a lei de Gloger, que
provavelmente se aplica tanto à
espécie humana quanto a outras
espécies, os animais de sangue
quente, que se desenvolvem sob
climas quentes e úmidos, apresentam
pigmentação
escura
(melanina).
Portanto, a primeira população
humana da Terra seria etnicamente
homogênea e negroide. Tal população
se teria propagado a partir dessa área
de origem, atingindo outras regiões da
Terra através de duas únicas rotas: o
vale do Nilo e o Saara. (DEVISSE J.
Apud DIOP p.826, 2010)

Para comprovar que os egípcios eram negros,
foram analisados diversos crâneos encontrados em
escavações, tanto de faraós como outras ossadas
encontradas na região, achados arqueológicos
também foram analisados, chegando-se à conclusão
que os egípcios eram negros.
Para Diop(1983), apesar de todas as
pesquisas e suposições, podemos concluir que havia
uma raça negra desde o tempo pré-histórico. Os
crâneos analisados mostram duas divisões para a
forma do nariz, ela mostra que negros que possuem
o nariz o largo e negros que possuem o nariz fino.
Após muitos achados arqueológicos e
pesquisas, muitos autores passaram a chamar os
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egípcios de “Brancos da pele Negra”, a fim de
branqueá-los. Era muito comum encontrar essa
expressão em livros e artigos. Algumas pesquisas
também supõem que os negros tenham chegado ao
Egito tardiamente.
O fundamental em todas essas
conclusões é que, a despeito das
discrepâncias que apresentam, o seu
grau de convergência prova que a
base da população egípcia no período
pré-dinástico era negra. Assim, todas
elas são incompatíveis com a teoria de
que o elemento negro se infiltrou no
Egito em período tardio. Pelo
contrário, os fatos provam que o
elemento negro era preponderante do
princípio ao fim da história egípcia,
particularmente se observarmos, uma
vez mais, que “mediterrânico” não é
sinônimo de “branco”. (DIOP, p.4,
1983)

De acordo com Diop(1983), não há diferenças
entre os povos do Egito antigo e do Egito faraônico,
ambos eram negros. Na época dinástica, a diferença
dentre a sociedade era social e não étnica, havia
negros de cabelo liso e crespo em todas as classes
sociais.
Existem duas variantes da raça
negra: Os negros de cabelos lisos,
representados na Ásia pelos
dravidianos e, na África, pelos núbios
e os tubbou ou Tedda, todos com
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pele negra-azeviche;Os negros de
cabelo crespo das regiões
equatoriais. Os dois tipos entraram na
composição da população egípcia.
(DIOP, p.10, 1983)

Além das medidas do crânios, que diferem
negros e brancos, foi estudada também a pele das
múmias egípcias, apesar dos componentes químicos
e ataduras é possível descobrir através de analises
clinicas se há ou não melanina presente na pele de
cada uma das múmias estudadas.
A melanina, substância química
responsável pela pigmentação da
pele, é, geralmente, insolúvel e
preserva-se por milhões de anos na
pele dos animais fósseis. Portanto há
razões de sobra para que seja
facilmente encontrada na pele das
múmias egípcias, apesar da lenda
persistente segundo a qual a pele das
múmias, tingida pelo material de
embalsamamento, já não é suscetível
de qualquer análise. Embora a
melanina se localize principalmente na
pele, os melanócitos que penetraram a
derme no nível da epiderme, mesmo
onde esta última tenha sido
praticamente
destruída
pelos
materiais
de
embalsamamento,
indicam um nível de melanina
inexistente nas raças de pele branca.
(DIOP, p.10-11, 1983)
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A presença de melanina nas múmias
estudadas não foi o único critério que determina que
os egípcios eram negros. É possível diferenciar
negros de brancos através das medidas osteológicas,
onde
todas
elas
apresentaram
resultados
compatíveis com os negros. Para Diop (1983), é
possível distinguir um homem negro de um branco
através da das medidas osteológicas e de acordo com
esses critérios, também foi determinado que as
múmias estudadas eram negras. Também é
importante ressaltar que os egípcios são portadores
do grupo sanguíneo B, assim como os africanos,
diferentemente dos brancos, que são portadores do
grupo A.
Muitos escritores gregos e latinos definiam os
egípcios com as mesmas características que são
usadas para definir os negros. Atualmente, cientistas
tentam reconstruir rostos de múmias e achado
através de tomografia computadorizada. Segundo
Diop(1983), Escritores gregos e latinos definiam os
egípcios como negros, de lábios grossos, cabelos
crespos e pernas finas. Vários historiadores também
afirmam essas características em diferentes
testemunhos e relatos.
Diante de todos os fatos, provas e achados
arqueológicos, não podemos esquecer-nos de levar
em consideração a forma como os próprios egípcios
se enxergavam. De acordo Diop (1983), os egípcios
usavam apenas uma palavra para se descrever: kmt,
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ou seja, os negros. Essa é o termo mais forte utilizado
para descrever uma cor. Seu hieróglifo é um pedaço
de madeira com a ponta carbonizada significando
preto carvão.
Existem palavras usadas para
diferencias os negros egípcios e os negros
forasteiros, mas em todos havia o hieróglifo que
significa preto carvão.
Os egípcios tinham apenas um termo
para designar a si mesmos: = kmt, =
“os negros” (literalmente). Esse é o
termo mais forte existente na língua
faraônica para indicar a cor preta;
assim, é escrito com um hieróglifo
representando um pedaço de madeira
com a ponta carbonizada, e não com
escamas de crocodilo. Essa palavra é
a origem etimológica da conhecida raiz
kamit, que proliferou na moderna
literatura antropológica. Dela deriva,
provavelmente, a raiz bíblica kam.
Portanto foi necessário distorcer os
fatos para fazer com que essa raiz
atualmente signifique “branco” em
egiptologia, enquanto, na língua-mãe
faraônica de que nasceu, significava
“preto- carvão”. (DIOP, p.22, 1983)

Os egípcios também utilizavam o termo “kmt”
para nomear seus deuses, onde escreviam “negro+ o
nome do deus”. Osíris era chamado de kmwr que
significa “O grande negro”.
[...] preto ou negro é o epíteto divino
invariavelmente
utilizado
para
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designar
os
principais
deuses
benfeitores do Egito, enquanto os
espíritos malévolos são qualificados
como desrêt = vermelho. Sabemos
que, entre os africanos, esse termo se
aplica às nações brancas; é quase
certo que isso seja verdade também
para o Egito [...]. (DIOP, p.25, 1983)

Não é apenas na cor da pele que os africanos
se assemelham aos egípcios, a língua Walaf,
senegalesa, possui uma afinidade muito grande com
a língua egípcia. Segundo Diop(1983), A língua
senegalesa falada na África é a mais próxima do
egípcio antigo, há nelas uma identidade e
semelhança entre as formas verbais. E essa
semelhança já foi reconhecida.
Ainda de acordo com Diop(1983), As novas
descobertas sobre o passado da África não deve ser
usado para dividir os povos e sim uni-los, pois o
mundo foi “povoado” a partir desse continente.
Relações do Egito com o resto da África
A civilização egípcia disseminou sua cultura pouco
a pouco entre os povos da África, porém, nem sempre
essas relações eram calmas. Segundo Zaye (1983),
Sabe-se que a relação do Egito com seus vizinhos era
instável. O rio Nilo continha os imigrantes, e quando
não, passavam pelas fronteiras apenas as pessoas
consideradas úteis para o território egípcio.
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A não ser por esse sentimento de
particularidade egípcia, que se
desenvolveu gradualmente e era
talvez característico apenas das
classes altas da sociedade, torna-se
difícil saber como os egípcios se
comportavam em relação aos seus
vizinhos
mais
próximos.
Considerava-se que estes – assim
como todos os outros povos com os
quais os egípcios mantinham contato
– tinham a obrigação natural de
contribuir com homens e riquezas para
a civilização faraônica. Desde o início,
o tributo constituía um dos símbolos de
submissão dos povos vizinhos do
Egito, e o não-pagamento implicava o
envio de expedições punitivas. No
entanto, a atitude dos vizinhos nem
sempre era de resignação e
passividade. O Egito nem sempre
estava em condições de ditar-lhes
ordens; suas relações com a África
variaram com os séculos. (ZAYED;
DEVISSE, p.99, 1983)

Ainda de acordo com Zayed(1983), quanto
seus vizinhos saarianos e líbios, os egípcios
dominavam grande parte do deserto do Saara,
forçando pastores e povos que viviam nele a se
retirarem muitas vezes eram obrigados por suas
necessidades a baterem nos oásis, sem êxito.
Para os egípcios do período dinástico,
de fato – segundo as pesquisas mais
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recentes,
os
saarianos
eram
principalmente
os
líbios,
que
paulatinamente se concentraram no
Norte de um dos desertos mais vastos
e inóspitos do mundo. Era outra a
situação no Neolítico, quando a rápida
expansão do deserto – intensificada
durante o período dinástico – forçou os
líbios, pastores e caçadores, a
recuarem para a periferia do seu
habitat anterior, quando não os levou
a bater, famintos, à porta do paraíso
nilótico, cujo acesso lhes era proibido.
Sua pressão continuou a se exercer
ininterruptamente, mas poucas vezes
com êxito, exceto, talvez, na parte
ocidental do Delta, onde a população
saariana é, sem dúvida, antiga e
homogênea. (ZAYED; DEVISSE,
p.101, 1983)

Para os egípcios, tudo na Terra era
comandado por um deus, o sol, a morte, o deserto
entre outros, por isso, matar animais selvagens e
habitantes que ficavam no deserto era visto com bons
olhos, pois o mesmo pertencia a Seth, tornando esse
hábito religioso.
Nos grandes oásis cercados por
desertos – Kharga, Dakhla, Farafra e
Siwa –, a aristocracia egípcia
dedicava-se à caça, assumindo uma
obrigação que originalmente cabia ao
rei. Combater e aniquilar os habitantes
do deserto (mesmo a inofensiva lebre)
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significava ajudar a manter a ordem
cósmica, pois o deserto pertencia a
Seth e ao caos primordial, que
ameaçava constantemente voltar à
Terra e destruir a ordem (Maât),
desejada pelos deuses e pela qual o
faraó era responsável. Assim, a caça
não era simplesmente um agradável
passatempo das classes privilegiadas.
Tinha
um
significado
religioso
profundo. (ZAYED; DEVISSE, p. 101,
1983)

As civilizações que tentavam penetrar o Egito
eram severamente punidas, principalmente pelos
faraós Séti I e Ramsés II. Ramsés III permitiu que
seus vizinhos ficassem em determinadas regiões,
desde que servissem o povo egípcio. Para
Zayed(1983), Com o passar do tempo, o Egito fez um
acordo com a Líbia e permitiu que os mesmo se
fixassem em uma determinada parte do território
egípcio, desde que ajudassem no exército.
Naturalmente, a historiografia egípcia
julgava severamente as invasões
líbias, quando ocorriam12. Nos
séculos XIII e XII antes da Era Cristã,
assim como durante o Antigo Império,
os líbios, levados pela necessidade,
tentaram penetrar no Egito. Séti I e
Ramsés II erigiram uma rede de
fortificações contra os invasores e
aprisionaram os mais ousados. Após
duas tentativas frustradas de retomar
à parte ocidental do Delta, de onde
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tinham sido afugentados, os líbios
obtiveram de Ramsés III, no século XII
antes da Era Cristã, permissão para se
fixar naquela região. Em troca,
passaram a ter maior participação na
defesa militar do Egito. No século X, e
por quase dois séculos os líbios
governaram o Egito sob a XXII e a
XXIII dinastias. (ZAYED; DEVISSE,
p.102, 1983)

Sabe-se que houve muitas migrações do norte
para o sul e vise versa sempre passando pelo delta,
onde o Egito viu-se obrigado a aumentar os reforços
sobre a costa do delta. (ZAYED; DEVISSE, 1983)
Segundo
ZAYED;
DEVISSE
(1983),
escavações arqueologias descobriram proximidade
do Egito com a região do Cartum, os egípcios
mantinham relações com regiões que lhe traziam
algum ganho, como mão de obra, animais, minerais e
ouro. No inicio do médio império, os egípcios foram
ameaçados pelos asiáticos, que pediram ajuda ao
Sudão, nessa época, o Egito fez pactos importantes
com algumas nações como a Nubia, para continuar
com seu território e poder.
De qualquer maneira, a Baixa Núbia
interessava aos egípcios pelo ouro
que produzia, e as regiões nilóticas
localizadas mais ao sul, pelas rotas
que conduziam ao interior africano
através do Nilo Branco, dos vales
saarianos ou do Darfur. O acesso ao
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sul foi uma preocupação constante por
toda a história do Egito, o que
provavelmente também explica a
importância atribuída ao controle dos
oásis ocidentais, outra rota de acesso
paralela ao Nilo. (ZAYED; DEVISSE,
p.105, 1983)

Em uma das suas expedições, a civilização
egípcia encontrou o Reino de Punt. Os historiadores
gastaram muito tempo a fim de localizar este reino
africano, chegando a conclusão que ficava situado no
chifre da África.
Para Zayed (1983), muito se pesquisou sobre
Punt, uma nação que fez muitos negócios com o
Egito, hoje sabe se que era localizada no chifre da
África. Há rumores que os egípcios tinham uma rota
marítima para chegar a Punt. As relações entre Punt
e o Egito foram feitas em três partes, que duraram por
muitos anos, até três arvores de origem Punt foram
plantas no jardim dos reis faraós, mas tempo depois
essa relação foi cortada.
As relações do Egito com o restante da África,
de acordo com pesquisas, foram dadas como
unilaterais, onde a cultura egípcia era disseminada
para fora do país, nunca o contrário. É possível
encontrar diversas semelhanças entre o Egito e os
demais países da África, nos levando a crer que o
Egito exerceu grande influência pela África, porém,
não conseguimos determinar de qual forma. (ZAYED,
1983)
545

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Introdução ao fim da pré‑história na África
subsaariana
Os povos que viviam na África foram
contemporâneos entre si, pois a Idade da pedra não
teve um fim único, ela foi sendo transposta pela Idade
do Ferro aos poucos. A agricultura da época demorou
a aceitar as mudanças. (POSNANSKY, 1983)
Uma das principais conclusões a que
conduziram as recentes pesquisas
arqueológicas realizadas na África
subsaariana é a de que povos em
diferentes
estágios
de
desenvolvimento tecnológico, vivendo
em diversas partes da África, foram
contemporâneos entre si. A Idade da
Pedra não teve ali um fim uniforme, as
técnicas agrícolas foram adotadas em
momentos diversos e muitas das
comunidades de que tratam os
próximos capítulos ainda viviam da
caça e da coleta em fins do I milênio
da Era Cristã, utilizando uma
tecnologia característica da Idade da
Pedra. Contudo, nenhuma sociedade
se manteve estática, e, na maioria dos
casos, estabeleceram-se contatos
culturais muito intensos, apesar das
distâncias por vezes consideráveis.
Paradoxalmente,
esses
contatos
ocorreram com maior intensidade
através da barreira supostamente
impenetrável
do
Saara,
desempenhando um papel unificador
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na história da África. (POSNANSKY,
p.585, 1983)

O início da Idade do Ferro se deu pela
emergência de pequenos povos. Não há dados sobre
o tipo físico dos habitantes da África Subsaariana,
sabe-se que desde antes da Era Cristã na África
ocidental, os povos apresentavam traços físicos
semelhantes aos povos que ainda vivem nessas
áreas. (POSNANSKY, 1983)
Infelizmente, sabemos muito pouco
sobre o tipo físico dos habitantes da
África subsaariana. É certo que desde
o X milênio antes da Era Cristã
existiam na África ocidental povos que
apresentavam alguns traços físicos
semelhantes
aos
dos
atuais
habitantes dessa área (Iwo-Eleru na
Nigéria);
são
os
chamados
“protonegros”. Vestígios de esqueletos
de negros também foram registrados
tanto no Saara como nos confins do
Sahel e atribuídos a períodos tão
remotos como o V milênio antes da
Era Cristã3. (POSNANSKY, p.586,
1983)

De acordo com Posnansky (1983), para
entender a o começo da Idade de Ferro é preciso
entender a linguística, primeiro a fragmentação da
família das línguas Congo, onde os diferentes povos
foram tendo diversas influências e a dispersão das
etnias de língua bantu, podemos concluir que os
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povos protobantu conheciam a metalúrgica do ferro
antes de se dissiparem.
Assim, concluiu que os povos
protobantu teriam conhecido a
metalurgia do ferro antes de se
dispersarem, vivendo ao sul da
floresta propriamente dita e utilizando
com frequência as vias fluviais.
Segundo o esquema de Guthrie, as
línguas bantu do Noroeste (área
original
para
Greenberg)
não
ultrapassavam 11%-18% em seu
índice do bantu comum; seriam, pois,
descendentes
longínquas
do
protobantu e não antecessoras das
línguas bantu. (POSNANSKY, p.591,
1983)

Para Posnansky (1983), a agricultura é uma
forma mais sedentária em comparação com a caça e
a mudança constante que a última causa. A
agricultura reforça os laços entre o povo
desenvolvendo de estruturas sociais e depois política.
Até 1950 acreditava-se que a agricultura foi um
acontecimento tardio, porém, de acordo com
pesquisas e achados históricos, a agricultura foi um
acontecimento precoce e muito se acredita que a
África fosse uma grande produtora de inhame, porém
o autor discorda de tal falto por falta de provas
concretas. (POSNANSKY, 1983)
Até o final dos anos 1950, era muito
comum supor que o surgimento da
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agricultura na maior parte da África
subsaariana foi um evento tardio, em
realidade
contemporânea
da
introdução da tecnologia do ferro em
quase todo o continente, à exceção de
algumas regiões da África ocidental.
Essa inovação proveniente do
sudoeste
da
Ásia
teria
se
generalizado, atingindo o vale do Nilo
e finalmente o restante da África.
Contudo, recentes descobertas no
Saara e em outros lugares indicam
que a história não é tão linear.
(POSNANSKY, p.594, 1983)

O gado também está presente na África antes
da Idade de Ferro, usando o termo “vaca” para as
atividades relacionadas a ordenha que foram
ensinadas aos Bantu pelos povos vizinhos.
(POSNANSKY, 1983)
Segundo Posnansky(1983), o Ferro foi
importantíssimo para o desenvolvimento das
civilizações, pois os utensílios feitos de pedra eram
uteis e serviam bem para desempenhar a função
destinada a eles, porém as ferramentas atuais de
ferro são mais versáteis. Na África subsaariana não
houve a Idade do Bronze.
Uma questão importante em qualquer
discussão sobre a expansão inicial dos
povos agrícolas na África austral é a
da origem da difusão da metalurgia do
ferro. Quando se trata de limpar um
terreno de moitas e arbustos ou de
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desbastar a orla de florestas e
bosques, a ferramenta de corte é o
instrumento mais cômodo. O homem
da Idade da Pedra não possuía tais
utensílios e, embora o machado de
pedra afiado e polido das indústrias
“neolíticas” pudesse ser usado para
derrubar
árvores
ou,
mais
provavelmente, para trabalhar a
madeira, não se tratava de uma
ferramenta
versátil
como,
por
exemplo, o atual alfanje de ferro ou
panga. Na África subsaariana não
houve
Idade
do
Bronze.
(POSNANSKY, p.596, 1983)

Muitos estudos apontam como o surgimento da
metalúrgica na África, todas aceitáveis, porém
nenhuma prova que alguma delas seja concreta.
Achados arqueológicos mostram que o ferro foi
difundido por vários povos e há muitas hipóteses de
como esse ferro foi difundido, principalmente de
origem norte-africana. (POSNANSKY, 1983)
Infelizmente não é possível provar de
maneira cabal a validade de qualquer
uma das teorias relativas às origens da
metalurgia do ferro. Nenhum dos sítios
onde se encontraram fornos de
fundição antigos dá informações
suficientes sobre a natureza destes e
menos ainda sobre os tipos de foles
empregados. Pouquíssimos sítios com
fornos foram escavados e é evidente
que
o
quadro
de
nossos
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conhecimentos
continuará
aproximativo até que a pesquisa tenha
progredido e que se descubram outros
sítios dessa natureza. (POSNANSKY,
p.600, 1983)

Pesquisadores
sugerem
que
os
conhecimentos sobre a metalúrgica do ferro tenham
sido adquirido através da experimentação. É
improvável determinar em que época o início da Idade
de Ferro foi estabelecida em todas as regiões da
África. (POSNANSKY, 1983)
Aqueles que argumentam a favor de
uma origem única da metalurgia do
ferro afirmam que tais conhecimentos
especializados foram adquiridos por
experimentação, a partir da prática da
metalurgia do cobre e do cozimento da
cerâmica em fornos. Sustentam,
ainda, que a cronologia vem
corroborar essa hipótese, na medida
em que as provas da existência da
metalurgia do ferro são abundantes na
Anatólia desde o início do II milênio
antes da Era Cristã. (POSNANSKY,
p.600, 1983)

Segundo Posnansky (1983), as trocas entre as
civilizações eram constantes, os objetos e costumes
iam de lá para cá e vice-versa. Há indícios de objetos,
animais e carros em grande parte da região africana.
Vale lembrar que o veículo usado era puxado por
animais de grande porte.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL:A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO
REFLEXIVO
Regiane de Brito Silva Petacci

RESUMO
A documentação pedagógica que garante o registro do
desempenho das crianças na fase da Educação Infantil não
pode ser resumida em simples anotações acerca das práticas
realizadas em sala de aula, ou representar apenas o
atendimento legal das propostas curriculares, não
demonstrando de fato, como ocorre o desenvolvimento
pedagógico da criança. Deste modo, este trabalho objetivou
analisar a importânciada observação e dos registros realizados
em sala de aula, na Educação Infantil, destacando a
necessidade de uma prática coerente, de modo que as
evoluções da criança sejam acompanhadas, a fim de entender
suas potencialidades, limitações, perspectivas e possibilidades.
Para tanto, o estudo baseou-se na pesquisa bibliográfica,
recorrendo às reflexões de estudiosos que elucidam aspectos
conceituais, realizados acerca da documentação pedagógica
na Educação Infantil, fundamentando-a como um processo de
investigação, pautado na qualidade do ensino e garantindo as
experiências de aprendizagem infantis. Ao final da elaboração
deste trabalho, os estudos direcionaram a observação de que
a documentação pedagógica representa uma estratégia de
ensino que contribui para atransparência do trabalho docente
em relação ao desenvolvimento das crianças da Educação
Infantil.
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ABSTRACT
The pedagogical documentation that guarantees the record of
the performance of children in the Early Childhood Education
phase cannot be summarized in simple notes about the
practices carried out in the classroom, or represent only the
legal compliance with the curricular proposals, not actually
demonstrating how the child's pedagogical development. Thus,
this work aimed to analyze the importance of observation and
records made in the classroom, in Early Childhood Education,
highlighting the need for a coherent practice, so that the child's
evolution is monitored, in order to understand its potentialities,
limitations , perspectives and possibilities. Therefore, the study
was based on bibliographical research, using the reflections of
scholars who elucidate conceptual aspects, carried out on the
pedagogical documentation in Early Childhood Education,
basing it as an investigation process, based on the quality of
teaching and guaranteeing the experiences of children's
learning. At the end of the elaboration of this work, the studies
directed towards the observation that the pedagogical
documentation represents a teaching strategy that contributes
to the transparency of the teaching work in relation to the
development of children in Kindergarten.

Keywords: Pedagogical Documentation.
education. Record. Reflection.

Child

INTRODUÇÃO
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Em meados da década de 1990, a
documentação pedagógica da Educação Infantil era
elaborada por especialistas com o intuito de firmar
compromissos com a aprendizagem e o
desenvolvimento pedagógico das crianças, a fim de
garantirdesde o início da Educação Básica as devidas
condições para a formação integral dos alunos,
situação assegurada legalmente posteriormente, com
a implementação da Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Infantil (LDB – Lei nº 9.394/96) e a criação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil - DCNEI de 1999, revisado em 2009
(FOCHI, 2016).
Segundo Facci (2014), o currículo da
Educação Infantil, bem como as propostas
pedagógicas direcionam ao aprender por meio da
construção do conhecimento, inserindo a criança
como protagonista de sua aprendizagem. Esta
situação passou a exigir a construção de novas
didáticas de trabalho, fundamentados em modelos
que atendam a complexidade da atuação infantil na
aprendizagem, nas mudanças na prática docente em
sala de aula e tratamento dos demais funcionários
com as necessidades da criança.
Diante desta realidade, a problematização que
articula novas situações de aprendizagem durante à
Educação Infantil dependem da construção da
documentação pedagógica, caracteriza-se como um
processo de investigação, no intuito de compreender
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como as hipóteses de aprendizagem são analisadas
e interpretadas pelos professores, após a
observação, coleta e registro de materiais
relacionados ao desenvolvimento pedagógico infantil
(KOHAN, 2008).
Neste contexto, a realização do trabalho
direcionou-se no questionamento: “A documentação
pedagógica na Educação Infantil é, de fato,
construída na propostade desenvolvimento pleno da
criança, de modo que ocorra a devida orientação ao
docente, quanto as potencialidades dos alunos?”
O objetivo do trabalho foi analisar a
importância da observação e dosregistros realizados
em sala de aula, na Educação Infantil, destacando a
necessidade de uma prática coerente, de modo que
as evoluções da criança sejam acompanhadas, a fim
de entender suas potencialidades, limitações,
perspectivas e possibilidades.
Sendo assim, a relevância deste estudo
justifica-se na necessidade de entender a importância
da documentação pedagógica na fase da Educação
Infantil, de modo que o processo de registro não se
limite a simples comparação ou classificação das
crianças, mas proporcione à aprendizagem e
desenvolvimento das crianças maiores possibilidades
de contextualização da prática docente, com
propostas desafiadoras e significativas, bem como a
percepção da criança como sujeito com interesses,
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ideias, sentimentos, necessidades, potencialidades e
limitações.
Para tanto, a metodologia adotada foi a revisão
de literatura, buscando nas reflexões já realizadas por
estudiosos, aspectos conceituais que fundamentem a
necessidade e importância da documentação
pedagógica na Educação Infantil, como um processo
de investigação para garantir o desenvolvimento
pleno da criança. A documentação pedagógica,
portanto, representa uma condição necessária à
construção do processo de ensino-aprendizagem,
capaz de evidenciar a maneira como ocorre a
construção do conhecimento infantil, fortalecendo a
identidade da criança, além de proporcionar a
qualidade pedagógica em contextos educacionais.

A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A infância representa a fase da formação
humana em que as potencialidades, necessidades e
limitações precisam de orientação para formação
da identidade, além de favorecer a construção das
preferências e percepções do mundo. Sendo assim,
tudo o que é oferecido às crianças, durante a infância,
permite ou não, a formação da personalidade e
inteligência, bem como demonstrar as aflições e
dificuldades, cabendo à escola a facilitação ao acesso
da informação e do conhecimento, bem como o
auxílio ao desenvolvimento pessoal dos sujeitos
559

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

(SAVIANI, 2007).
As instituições que atendem a Educação
Infantil, assim como os profissionais que compõe a
comunidade escolar, representam um papel
importante na formação máxima das crianças, a fim
de que as qualidades e potencialidades humanas
sejam desenvolvidas. Neste contexto, vale ressaltar
que a escola não assume as responsabilidades da
família com a criança, mas trabalha em parceria para
que o indivíduo esteja preparado para as próximas
etapas de sua formação (DUARTE, 2012).
Segundo Acre (2011), toda criança precisa ser
enxergada como um sujeito em formação e
desenvolvimento, sendo importante considerar suas
necessidades individuais, bem como observar suas
características especificas, a fim de trabalhar com as
particularidades de cada indivíduo. A criança é um ser
em construção, capazde produzir ideias e percepções
próprias, com influência do meio, além de aprender
em diferentes situações e contextos, possibilitando ao
professor a adoção de múltiplas estratégias para a
formação da criança.
De acordo com Kohan (2008, p.122), a infância
é “o tempo de vida o qual acontecem vivências
importantes para formação cognitiva, social,
emocional e física da criança, direcionada pela ação
mediadora do professor (...)”.
Diante

desta

realidade,

a

prática

dos
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professores que atuam na Educação Infantil precisa
ser compreendida pela comunidade escolar, diante
das implicações legais e pedagógicas que envolvem
a atuação docente. Para tanto, faz-se necessário
ressaltar a importância da formação do professor, de
modo que o conhecimento teórico e prático acerca de
suas funções com as crianças esteja claro e sólido,
possibilitando a diversificação das estratégias que
caracterizam o processo de ensino-aprendizagem
(DUARTE, 2012).
O trabalho docente com a Educação Infantil
caracteriza-se como algo complexo, que requer do
professor reflexões e estudos, a fim de que ocorra
uma relação entre teoria e prática para a construção
de estratégias didáticas que garantam o
desenvolvimento pedagógico infantil. Portanto, o
professor precisa conhecer a criança para assegurar
seu desenvolvimento máximo, assumindo o papel
docente de mediador e formador, além de conhecer
as fundamentações pedagógicas e os documentos
legais que embasam os objetivos direcionadores do
processo de ensinar e aprender (BISSOLI, 2015).
De acordo com Martins (2010), a atuação
docente na Educação Infantil depende de uma prática
sistematizada e enriquecedora, que desafie a criança
a alcançar o pleno desenvolvimento de suas
capacidades, cabendo ao professor disponibilizar e
facilitar o acesso às informações necessárias que
garantem o aprender do indivíduo, conduzindo e
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direcionado cada aluno à aquisição do conhecimento,
além da formação crítica e reflexiva da criança. O
docente consegue garantir a formação dos alunos
somente quando identifica as potencialidades das
crianças, situação que exige a observação das ações
infantis, os registros de suas produções e a reflexão
acerca das possibilidades e necessidades do
indivíduo. Neste contexto, a documentação
pedagógica, que intenciona os registros realizados
acerca de cada criança, a partir da observação de
suas ações diárias, permite ao docente a
compreensão das características de seus alunos,
identificando as situações de aprendizagem que
devem ser realizadas, bem como aquilo que precisa
ser retomado, as dificuldades de seu aluno e suas
potencialidades (BISSOLI, 2015).
A documentação pedagógica adotada na
Educação Infantil brasileira temmoldes italianos e foi
inserida no intuito de identificar a prática docente
como uma possibilidade de compreensão das
características, necessidades e potencialidades da
criança, cabendo à documentação o papel de
registrar as realizações
do processo de
aprendizagem conquistas ao longo do ano letivo, a fim
de assegurar reflexões acerca do desenvolvimento da
criança e sua evolução durante as fases escolares
(GANDINI, 2012).
Neste contexto, Moss define a documentação
pedagógica como:
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[...] a possibilidade da visualização da
originalidade
dos
processos
construtivos das crianças, de suas
experiências individuais e em grupo,
por meio de textos escritos, imagens
e objetos. A análise desses
documentos ao reunir flagrantes da
rotina das crianças da Educação
Infantil permite a nós, educadores,
revisarmos nossas práticas para
compreender melhor a cultura da
infância.
Esses
documentos
analisados e interpretados com
outros
educadores
oferecem
condições
para
entender
e
transformar o cenário do cotidiano
escolar e instigar os professores a um
contínuo crescimento profissional
(MOSS, 2014, p.21).

Portanto, a documentação pedagógica
representa uma linguagem visível à construção dos
significados relacionados ao processo de ensinoaprendizagem
de
determinada
instituição
educacional, além de permitir que o docente perceba
suas limitações em relação à prática didática,
transformando estratégias em possibilidades de
aprendizagem inovadora, que permita à criança um
desenvolvimento
pleno,
considerando
suas
potencialidades e limitações.
Segundo Formosinho (2011), a documentação
pedagógica possibilita a concretização e o
aperfeiçoamento da prática docente, de modo que
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o professor seja flexível para realizar reflexões que
permitam a ampliação das estratégias didáticas
adotadas para aprendizagem e desenvolvimento
individual das crianças, além de favorecer o
conhecimento do professor com a criança acerca de
suas açõesem espaços coletivos. Para tanto, faz-se
necessário o entendimento do professor quanto à
importância e a funcionalidade da documentação
pedagógica.
A documentação pedagógica permite que os
objetivos do currículo sejam alcançados, garantindo
que ocorra a promoção do trabalho efetivo da escola,
além de proporcionar visibilidade aos projetos da
unidade, oferecendo as informações necessárias aos
docentes, de modo que o trabalho seja
contextualizado, experimental, com vivências dos
alunos a partir da mediação, direcionamento e
elaboração do professor (MELLO, 2012).
De acordo com Moss (2014), o conteúdo da
documentação pedagógica trata- se dos registros das
crianças, após a observação das ações realizadas,
além de informar as relações entre o professor e o
aluno. Este material pode ser registradode diferentes
maneiras, com observações manuscritas ou por meio
de áudios e vídeos, bem como fotografias, gráficos,
produções das crianças, entre outras possibilidades,
cabendo ao docente as observações, registros,
reflexões, clareza e visibilidade da documentação à
comunidade escolar, proporcionando transparência
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ao trabalho pedagógico. A visibilidade da
documentação pedagógica na Educação Infantil não
serestringe aos professores e gestores da instituição,
mas precisa atender às expectativas dos pais e
proporcionar o conhecimento da família acerca dos
avanços,desenvolvimento e potencialidades dos seus
filhos, bem como as limitações e dificuldades
(MELLO, 2012).
Para Gandini (2012), a documentação
pedagógica ainda permite às crianças a revisão de
experiências, enquanto reveem as atividades
realizadas e podem reconstruir e reinterpretar suas
aprendizagens,
além
de
assegurar
o
desenvolvimento individual e coletivo das crianças ao
reconhecer a importância e significados de suas
produções. A documentação na Educação Infantil
ainda facilita ao docente a construção de uma prática
pesquisadora, diante das possibilidades de análise e
reflexão das necessidades de sua turma e as
reformulações didáticafundamentais às melhorias da
aprendizagem infantil.
Portanto, a documentação pedagógica está
além de compilar informações das crianças, mas
envolve a observação e análise destas produções
realizadas pelos alunos, de modo que a qualidade da
aprendizagem
e
desenvolvimento
sejam
evidenciados, cabendo ao professor uma reflexão
acerca das observaçõesrealizadas, para que a prática
não seja um fim em si mesma, mas proporcione a
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formação plena das crianças.
Documentação pedagógica: observar e registrar
A
observação
da
aprendizagem
e
desenvolvimento das crianças na fase da Educação
Infantil caracteriza-se como um dos elementos
principais
para
registro
da
documentação
pedagógica, pois determina as potencialidades e
dificuldades do sujeito durante o ano letivo vigente,
permitindo reflexões para as séries seguintes
(MARQUES, 2016).
A observação exige do professor de
Educação Infantil uma definição prévia de suas
intenções, diante da possibilidade de análise reflexiva
da realização das crianças, cabendo ao docente
traçar objetivos claros para a observação, a fim de
que seja possível selecionar os aspectos mais
relevantes vivenciados e experimentados pelos
alunos, que precisam de registro, análise e reflexões,
para planejamento de estratégias intencionais
(KNOBEL, 2008).
De acordo com Marques (2016), a observação
não se caracteriza como um simples olhar das ações
infantis, mas requer um planejamento docente com as
intenções de aprendizagem, definidas para
identificação das crianças com mais necessidade de
auxílio e mediação para o desenvolvimento de suas
habilidades.
Segundo Gomez (2012), durante a observação
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docente, deve ocorrer a seleção daquilo que o
professor deseja observar, ou seja, a definição dos
objetos e critérios, pois não é possível observar tudo
de todas as crianças em um único momento. A
observação depende da identificação daquilo que
exige maior atenção,a princípio, seguindo para outros
aspectos determinados conforme a relevância, a
ocasião, a necessidade, entre outros fatores
direcionadores, cabendo ao docente as devidas
considerações para realização da prática.
Knobel (2008, p.11) afirma que: “a observação
constitui um processo deliberado e sistemático,
orientado por uma pergunta, propósito ou problema,
dando direcionamento à observação e registros do
professor”.
Portanto, a observação realizada para
elaboração da documentação pedagógica deve
seguir critérios propostos a partir da análise das
situações de aprendizagem das crianças, sempre
cabendo ao professor o acompanhamento das
evoluções das habilidades e desenvolvimento
discentes.
Para Gomez (2012), a observação trata-se de
uma coleta de informações, relacionando as
exigências do currículo da Educação Infantil ao
aprendizado das crianças, determinando uma
necessidade de restrições nas escolhas daquilo que
será ensinado e observado, de modo que seja
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possível uma identificação mais precisa, ampliando a
percepção docente acerca das diferentes concepções
das capacidades humanas, permitindo intervenções
em tempo real.
De acordo com Marques:
No contexto da documentação,
observar um grupo de crianças na
Educação Infantil abarca mais do que
tecer uma crônica descrevendo uma
série de eventos. Contempla o
reconstruir e o interpretar, em
diferentes níveis, a própria atividade
pedagógica, sem perder de vista os
indivíduos que integram o grupo – as
crianças e os professores – e as
relações estabelecidas entre eles
(MARQUES, 2016, p.38).

Portanto, ao observar, o professor faz um
levantamento de indicadores que permitem identificar
o perfil de seus alunos no coletivo, mas contempla as
necessidades específicas de cada criança, além de
favorecer o estreitamento das relações entre docente
e discente.
Sendo assim, a observação caracteriza como
uma prática analítica e reflexiva, que proporciona ao
direcionamento das estratégias docentes para
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mas
com
preocupação,
especialmente,
ao
desenvolvimento das crianças, bem como suas
potencialidades, habilidades e limitações, permitindo
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um trabalho transformador na formação dos sujeitos.
A prática reflexiva da documentação pedagógica
A função docente está além da entrada em sala
de aula com o propósito de ensino dos conteúdos
para apropriação do conhecimento pelos alunos, pois
na chegada à sala, o professor representa um
indivíduo mediador, que proporciona aos estudantes
a capacidade de percepção e criticidade, a partir do
acesso e análise às informações acerca da situação
cultural, social, política e histórica do meio à qual
estão inseridos (MELLO, 2012).
Estas informações chegam aos alunos por
meio do processo de ensinar e aprender,
proporcionada pelo professor, que por sua vez,
desencadeia ações na intenção de priorizar
estratégias de ensino, voltadas à junção
pedagógica entre teoria e prática, permitindo aos
alunos a compreensão de temas e assuntos
complexos, mas além disso, facilitando a formação da
identidade humana (FOCHI, 2016).
De acordo com Duarte (2012), a educação
promove a humanização quando direciona a
formação dos alunos, desde a Educação Infantil, à
apropriação
cultural,
situação
realizada
e
concretizada pelos professores, por meio do ensino
e registro do desenvolvimento das crianças, que
requer uma análise posterior, de modo que a
observação de uma ação não tenha fim em si mesma.
569

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

As situações trabalhadas em sala de aula,
desde as estratégias pedagógicas para contemplação
do currículo, até a formação humana dos alunos,
dependem de um planejamento docente objetivo, a
fim de que a criança alcance conhecimento de acordo
com o acúmulo de experiências sociais, transmitidas
no convivido com diferentes grupos, como a família e
a escola. Neste contexto, às instituições de ensino
cabe à sistematização do saber, caracterizando como
formação do conhecimento elaborado e concreto, a
partir da espontaneidade da criança que atua como
protagonista de sua aprendizagem (MELLO, 2012).
Segundo Facci (2014), o docente na
Educação Infantil planeja suasestratégias didáticas
considerando o processo pedagógico a qual as
crianças estão inseridas, considerando ações
coletivas, permitindo uma parceria entre docente e
estudante a fim de que a criança esteja interessada
pela sua aprendizagem, talcomo o professor pelo
desenvolvimento de sua turma. Neste contexto, a
rotinapedagógica que previa apenas a frequência da
criança na escola com atividades desconectadas,
atualmente exige a observação, o registro e as
devidas reflexões acerca do desenvolvimento das
habilidades e capacidades humanas, já na infância.
Portanto, quando o professor atua na Educação
Infantil, faz-se necessário o entendimento da
complexidade e percepção da necessidade da
documentaçãopedagógica,
relacionando sua
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prática
didática
às
necessidades
humanas, considerando
como
prioridade
o
desenvolvimento da criança e refletindo acerca das
potencialidades e limitações discentes, revendo a
estratégia docente quando os objetivos planejados
não forem alcançados (SAVIANI, 2007).
Para Lima (2015), a observação e o registro
são fundamentais para a devida construção da
documentação pedagógica, pois ao observar, o
professor estabelece relações entre o aprender e o
desenvolvimento efetivo da criança, enquanto o
registro oportuniza a revisão e análise do percurso
pedagógico, permitindo ao docente a percepção
daquilo que ainda precisa ser alcançado. Porém,
ambas as práticas não apresentam significados
quando a reflexão acontece superficialmente,
situação que não permite a evolução plena das
crianças.
Deste modo, refletir as práticas pedagógicas
proporciona ao professor uma percepção concreta
sobre as reais necessidades de seus alunos,
assegurando para que as inovações didáticas sejam
construídas em situações efetivas, coerentes e
eficazes, sem que o professor corra o risco de
assumir o senso comum e generalizar sua atuação
docente ao ensino superficial e descontextualizado
(DUARTE, 2012).
De acordo com Facci (2014), a reflexão
571

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

depende do pensar e repensar os objetos da
observação e identificação realizada nos registros,
situação que requerdo professor um equilíbrio entre
teoria e prática para promoção das ações necessárias
ao desenvolvimento do aluno e efetiva ação da
documentação pedagógica. Porém, a reflexão exige
superação do senso comum, cabendo a elaboração
das estratégias pedagógicas embasadas na
consciência intencional, ou seja, buscando mudanças
conforme as reais necessidades das crianças,
identificadas na documentação pedagógica.
Na documentação pedagógica, a reflexão
caracteriza-se como a finalização de um processo
pedagógico, envolvendo a identificação das
habilidades desenvolvidas das crianças, bem como
as limitações e dificuldades, cabendo ao professor
rever e replanejar as situações de aprendizagem, de
modo que a criança seja contemplada ao máximo em
relação ao desenvolvimento pleno de suas
habilidades (LIMA, 2015). Segundo Mello:

Quando usamos a Documentação
Pedagógica como material de
reflexão da nossa prática, ela
geralmente possibilita descobertas
para a continuidade deum projeto em
curso, ou indica novos caminhos.
Quando nos conscientizamos sobre o
que foi feito, revela-se aos nossos
olhos o que ficou frágil ou caminhos
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não percorridos pelas crianças. Isto
pode ser resolvido com ampliação do
tempo do projeto ou com a retomada
da proposta em outras situações,
com novas perguntas e desafios. Ao
refletir sobre o andamento do projeto
e as descobertas das crianças,
percebemos o fio condutor do
trabalho pedagógico, se ele reflete
nossas crenças e se está alinhado
com o projeto político da instituição
onde trabalhamos (MELLO, 2012,
p.26).

Portanto, a documentação pedagógica
construída pelo professor da Educação Infantil não
se limita à caracterização de arquivos produzidos
pelas crianças e fotografias, apresentados aos pais
em situações de encontros coletivos, pois quando o
docente assume o compromisso com a reflexão após
observação e registro e aprende com sua própria
prática, o desenvolvimento da criança transforma-se
em objeto centralizador do processo de ensinoaprendizagem.
De acordo com Acre (2011), a documentação
pedagógica representa o ponto inicial para que o
professor planeje o envolvimento entre teoria e
prática, reelaborando estratégias para que a criança
alcance o desenvolvimento pleno de suas
habilidades. Segundo Facci (2014), os registros são a
concretização do pensamento docente, desde que a
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reflexão seja coerente e real, sem anotações
superficiais. Assim, o material produzido que
caracteriza a documentação pedagógica da criança
pode ser interpretado pelos professores dos anos
seguintes, a fim de que o processo seja estendido,
permitindo que ocorra a conclusão anual, mas com
aberturas para uma continuação nos próximos anos
da formação discente.
Cada parte que compõe o registro, como
anotações, fotografias, trabalhos das crianças, entre
outros elementos, confere à documentação
pedagógica uma visibilidade legalmente amparada,
que pode ser compartilhada entre os docentes, a
equipe gestora, os familiares e ao próprio aluno.
Esta situação possibilita àqueles que leem a
documentação da criança, uma nova análise e
reflexão das aprendizagens, oportunizando a
ampliação do conhecimento que ainda pode ser
apropriado pelo aprendiz (LIMA, 2015).
Facci (2014) ainda determina a documentação
pedagógica como uma memória da criança, mas
também da prática docente, construída por meio das
propostas de atividades e situações de aprendizagem
oferecidas às crianças, capaz de permitir ao professor
um resgate dos objetos contemplados, bem como as
mudanças que ainda precisam acontecer no
planejamento das ações pedagógicas.
A reflexão das observações e registros que
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compõe a documentação, ainda permitem o
desenvolvimento de um trabalho pedagógico flexível,
de modo que a aprendizagem infantil esteja em foco,
sendo interessante e instigante às crianças. Deste
modo, os registros são um direcionamento às
reflexões do professor, que pode determinar o
processo e ação necessária para qualidade do
trabalho educacional (FOCHI, 2016).
Para tanto, os registros devem considerar uma
série de fatores que indiquem ao docente a
possibilidade do autoconhecimento, bem como do
diagnóstico de sua prática didática. Além disso, estes
fatores precisam favorecer a construção de uma
análise da mediação docente efetiva, possibilitando
as devidas mudanças em estratégias pedagógicas
que não contemple as necessidades atuais de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças
(MELLO, 2012).
De acordo com Facci (2014), além da
observação e dos registros, a documentação
pedagógica representa uma construção da história da
criança, bem como o desenvolvimento de suas
habilidades, mas abrange a formação cognitiva,
social, cultural e histórica, uma vez que o processo de
ensinar e aprender deve promover condições para a
construção de uma identidade crítica, transformadora,
considerando a criança como sujeito cidadão, desde
a fase inicial da infância.
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Portanto, a descrição do desenvolvimento
infantil, registrado na documentação pedagógica
pelos docentes, deve refletir acerca das
aprendizagens vivenciadas e experimentadas pelas
crianças, bem como ressaltar as habilidades e
potencialidades discentes, permitindo a identificação
das limitações e dificuldades dos estudantes. Porém,
o docente deve assumir a responsabilidade e o
compromisso com o registro realizado após uma
observação coerente e objetiva, respeitando as
situações analisadas conforme as reflexões
individuais e coletivas realizadas com sua turma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil é o espaço para atender as
crianças em todas as dimensões, desenvolvendo as
questões afetivas, emocionais, lógicas, sociais,
físicase intelectuais, cabendo ao trabalho docente a
proposta de oferecer à criança espaços em sala de
aula que estimulem a aprendizagem, desenvolvendo
as potencialidades e habilidades de cada discente,
ampliando o conhecimento da criança para entender
como os conteúdos ensinados na escola representam
um processo pertencente à sua realidade cotidiana.
Durante a fase da Educação Infantil, a prática
da construção da documentação pedagógica das
crianças tem adquirido um espaço amplo entre os
docentes, a fim de que os devidos registros do
desenvolvimento e aprendizagem da criança estejam
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identificados, transformando arquivos em rotinas de
acompanhamento das realizações infantis.
Como documentação pedagógica, caracterizase o processo de registro e reflexão da rotina escolar
das crianças, baseadas na observação das atividades
e ações desenvolvidas, direcionando o professor à
percepção da sua prática didática em relação ao
aprendizado das crianças, além de favorecer para o
autoconhecimento docente acerca da necessidade de
replanejamento das estratégias pedagógicas.
Para que a documentação pedagógica
contemple as necessidades da criança e da
comunidade escolar efetivamente, cabe ao professor
a função de registrar as observações da criança, de
modo que seja realizada uma reflexão sobre os
avançosdos sujeitos, permitindo assim o alcance do
desenvolvimento pleno, a partir da identificação das
necessidades individuais dos alunos.
A participação do professor na construção da
documentação pedagógica precisa ser crítica para
que os registros e reflexões sejam verídicos, ou seja,
faz-se necessária a compreensão da complexidade
da documentação, a fim de que as informações
contemplem desde o desenvolvimento da criança, até
suas limitações, anseios e preferências, cabendo o
registro do perfil acadêmico, social e cultural dos
estudantes.
Portanto, a observação e o registro da
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documentação pedagógica exigem a reflexão
docente, exigindo embasamento teórico para que as
considerações sejam relevantes e as informações
possam ser analisadas e interpretadas por toda a
comunidade escolar, favorecendo, inclusive, o acesso
para os anos letivos subsequentes da criança, de
modo que o processo de ensino-aprendizagem seja
contínuo, integrado, contextualizado e transformador,
considerando a importância de envolver a realidade
dos alunos à aquisição do conhecimento.
A Educação Infantil depende de práticas
didáticas inovadoras, que permitam o despertar da
criança desde a infância para a formação como
cidadão crítico, participativo e transformador, de
modo que ocorra a formação plena e o
desenvolvimento das habilidades para afirmação da
criança como protagonista de seu aprendizado.
Quando a construção de novas práticas torna-se
documentada
e
compartilhada,
permite
a
interpretação de múltiplas características da criança.
A
documentação
pedagógica,
então,
representa as estratégias que podem direcionar o
processo de ensino-aprendizagem à reconstrução
dos significados pedagógicos para as crianças,
convertendo práticas tradicionais em situações
dinâmicas para a interação e desenvolvimento do
estudante, simultaneamente. A documentação
consolida e relaciona a teoria à prática, registrando
momentos significativos do aprender infantil, sem
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minimizar as atividades das crianças às memórias
superficiais, mas permitindo a compreensão do fazer
e como fazer.
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ARTE E RESISTÊNCIA NO BRASIL
Bárbara Cecilia dos Santos Nicocelli

A produção contemporânea brasileira

Entre os anos de 50, 60 e 70, vigora uma linha de atividade
artística voltada para uma produção que recusa e critica o
espaço

museológico.

A

atividade

está

pautada

na

experimentação e na marginalidade. Buscam, por meio de
performances, ambientes efêmeros ou permanentes, propostas
diversas e projetos, a reação, isto é, a aproximação da arte com
a vida, propondo um olhar mais atento para a “insuficiência dos
códigos vigentes para se compreender o cotidiano”, ou seja,
propõem uma quebra na rotina do homem. Para que isso ocorra,
deve haver a reconfiguração do papel do público, da instituição,
e da própria obra no sistema artístico. Tudo isso ganha um novo
significado.
Em muitos aspectos a produção se relaciona com o
momento que se vivia, de ditadura militar. E essa produção
harmonizava-se com aquele momento vivido pela história, e
também, de acordo com Cristina Freire, com refluxos da
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globalização, e quem sentia isso de perto era a periferia. Ao
mesmo tempo em que essa produção crítica crescia, ocorria
nesse período o milagre econômico, com a bolsa de valores
operando a todo vapor. Diversas obras foram vendidas nesse
momento, e a questão valor financeiro era o que ditava todo o
valor agregado à obra de arte.

Figura 1: Anonymous, Arte postal de Paulo Bruscky. Reprodução: Breno
Laprovítera
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Nesse mesmo cenário, surgem produções que se
apropriam do espaço público, de novas mídias tecnológicas,
como é o caso da Xerox, e de meios já consolidados como os
correios, onde surge a arte postal (fig.4). Os artistas trocavam
entre si postais, o que resignificou toda a relação entre a obra de
arte e o espaço para ela, de forma que estaria inserida em um
circuito alternativo, alheio à associação da arte com a
mercadoria, e totalmente livre da censura que vigorava nesse
momento no Brasil.
Freire destaca que, na produção que se encontra fora dos
acervos públicos, ausentes da história como a conhecemos, é
que se encontra uma possibilidade de resignificação de todo o
período vivido, atuando como uma contra-história. Diversos
paradigmas aceitos anteriormente como originalidade, beleza,
unicidade, são completamente descartados. As propostas se
tornam o ponto focal do trabalho, o conceito predomina sobre a
forma. E se faz, nesse momento, uma relação importante entre
documento e obra. O registro das performances, intervenções e
demais manifestações efêmeras da arte denotam “uma intenção
de permanência de algo que definitivamente escapa” (FREIRE,
2005, pág. 149), sendo essa questão para a arte nos anos 70
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uma marcante característica, a necessidade de registrar para
que a obra, de alguma forma, resista ao tempo.
Ao olhar para o registro fotográfico é que surge o
questionamento: Onde está a obra? E essa indagação vem de
uma série de paradigmas que mantém-se em nosso tempo, de
um senso comum do que seria de fato essa obra de arte. É de
se notar que em muito a percepção habitual acerca do que seria
a obra, da questão de sua desmaterialização, já se modificou ao
longo dos tempos.

Corpo, obra de arte e artista como guerrilheiro
A obra, para Frederico de Morais, “é um conceito estourado
em arte”, em outras palavras, um conceito que de tão alimentado
acabou por explodir. Deixou de existir fisicamente, não precisa
mais de suporte como parede, moldura, pedestal. Tornou-se
acontecimento. Não mais é o fim (a obra como este fim, produto
de horas de trabalho do artista), e sim o processo. A ideia de
uma arte que dura eternamente acaba, a “obra” se torna o
instante.
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O caminho seguido pela arte – da fase moderna à
atual, pós-moderna – foi o de reduzir a arte à vida,
negando gradativamente tudo o que se relacionava
ao conceito de obra (permanente, durável): o
específico pictórico ou escultórico, a moldura, o
pedestal, o suporte da representação, a elaboração
artesanal, painel ou o chão e, como consequência,
o museu e a galeria.18

Para o autor, são dois os traços principais dessa ruptura
com o significado da obra: seu agigantamento, quando as obras
passam a ocupar a galeria ou museu inteiro, devido a seu
tamanho, e o segundo traço, a precariedade dos materiais
empregados. Este segundo traço em razão da fusão cada vez
maior da arte com o cotidiano. Apropriava-se de objetos (readymades), agora áreas geográficas (land-art) e também de
poéticas inseridas em situações simples. Isso, para o autor,
marca o fim da obra (como é conhecida, unilateral).
“Caminhando”, de Lygia Clark, proposta dada pela artista
em 1963, o espectador era convidado a cortar uma fita. Tal ato
Trecho do texto “O corpo é o motor da obra”, publicado
originalmente pela revista Vozes, 1970. Disponível em:
http://arteref.com/gente-de-arte/o-corpo-e-o-motor-da-obra/ (Data de
acesso: 1/09)
18
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acabaria com o distanciamento do público para com a obra
completamente, pois o que sobra dela é somente o ato de cortar,
a vivência do público. Se o mesmo recusa-se a participar, não
há obra alguma, tampouco obra física propriamente, somente o
registro da experiência e a vivência em si.
O artista é então associado à figura de um guerrilheiro,
enquanto sua obra põe-se como sua emboscada. Criar uma
obra trata-se de provocar situações, causando tensão e
expectativa. O artista transforma qualquer coisa em seu objeto
de arte. Na relação acontecimento-público, o espectador é
instigado pelo artista a se tornar atento o tempo todo para
responder às suas proposições.
O autor indica que o crítico, o público e o artista passam
não ocupam mais funções separadas, como na arte moderna. O
artista, nos anos 70, deixa de ser o autor da obra, mas seu
propositor, cujo controle abdica em função da resposta do
público. “O artista é o que dá o tiro, mas a trajetória da bala lhe
escapa.”19 Para responder à proposta suscitada, o público é

Trecho do texto “O corpo é o motor da obra”, publicado
originalmente pela revista Vozes, 1970. Disponível em:
http://arteref.com/gente-de-arte/o-corpo-e-o-motor-da-obra/ (Data de
acesso: 1/09)
19
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obrigado a tomar iniciativas e isso resulta por alargar sua
capacidade perceptiva, o que Frederico acredita ser a função
primeira da arte.
Para o autor, esta nova arte é parte de uma contra-história,
denotando aqui onde seu pensamento converge com o de
Cristina Freire, da potência que a arte, principalmente a não
documentada, tem de traçar uma nova história, essa que acaba
se provando contrária à habitualmente conhecida. Porém,
Frederico se apoia na ideia de que “a arte acabou”20 como um
reflexo dessa contra-história. Mostra em diversos autores
indícios deste fim declarado da arte, como é o caso de El
Lissitski, com seu discurso de que o quadro houvesse mais
tragédia, não mais existiria a arte, conforme denota o trecho a
seguir:
Mondrian, que entendia a arte como produto de
substituição em uma época que carecia beleza,
dizia que quando a vida encontrasse mais
equilíbrio, quando o trágico desaparecesse, tudo

Trecho do texto “O corpo é o motor da obra”, publicado
originalmente pela revista Vozes, 1970. Disponível em:
http://arteref.com/gente-de-arte/o-corpo-e-o-motor-da-obra/ (Data de
acesso: 1/09)
20
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seria arte, e não teríamos mais necessidade de
pinturas e esculturas.21

O

mesmo

pensamento

ocorre

em

Lygia

Clark,

fundamentada em Mondrian, sendo importante influência em
sua obra, como destaca Frederico Morais:
Antes o homem tinha uma descoberta, uma
linguagem. Podia usá-la a vida inteira e mesmo
assim sentir-se vivo. Hoje, se a gente se cristaliza
numa linguagem, a gente para, inexoravelmente.
Para totalmente de expressar. É preciso estar
sempre captando. Não deve mais existir estilo.
Antes a expressão era o transcendente, o plano, a
forma, apontavam para a realidade que lhes era
exterior. Hoje, na arte, as coisas valem pelo que
são em si mesmas. A Expressão é imanente. As
coisas não são eternas, mas precárias. Nelas está
a realidade. No meu trabalho, se o espectador não
se propõe a fazer a experiência, a obra não existe.22

Autores como, por exemplo, Décio Pignatari, apontam o fim
da arte, a sua morte, se não diretamente, indiretamente. Porém,
para Décio, a arte morre como produto cultural das classes
privilegiadas. Para ele a arte que é produzida não mais se ajusta
à lógica do consumo em larga escala e, no lugar dessa arte que
falece, nasce uma nova, até mesmo podendo ter o mesmo
21
22

Idem
Idem
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nome, mas com novo significado. Frederico a aponta como uma
arte guerrilheira.
Marcel Duchamp diz “A arte não me interessa. Apenas os
artistas”. Este pensamento denota sua ideia de artista como um
suscitador de acontecimentos, e não como aquele que
apresenta uma obra final e fechada. Mas sim aberta ao público
e totalmente suscetível a ele.
Para Frederico, ao passo que a arte se mistura ao cotidiano
e nega o suporte, ela torna-se um movimento de contestação,
pois se desenvolvem num mesmo plano, no qual ocorrem ações
rápidas, imprevistas, essas duas características semelhantes à
guerrilha. O artista de vanguarda (termo esse originário da
guerra), para o autor, é um guerrilheiro, mesmo quando inserido
no museu e nas galerias.
No Brasil, em meados dos anos 70, os artistas trabalham
resíduos como lixo, jornal, pedra, restos, detritos da sociedade
consumista. Hélio Oiticica, com seus parangolés, trapos que
lembram as roupas dos pobres, “Caminhando”, de Lygia, o “Livro
de Carne”, de Barrio, tudo isso retoma a concepção de corpo.
Para Lygia Clark, o que as pessoas possuem é uma nostalgia
do corpo, retorno a ele. A redescoberta do corpo em plena era
das máquinas, da tecnologia, que na verdade provoca uma
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alienação do próprio corpo, ausente (os homens estão em todos
os lugares e nunca presentes em corpo em lugar algum).
Para Frederico, é necessário utilizar os detritos, a miséria,
o subdesenvolvimento da sociedade para esta nova arte que
surge, principalmente no Brasil. Aponta que o brasileiro
encontra-se em posição de inferioridade em um embate direto,
portanto deve usar o corpo como canal da mensagem, se
necessário. Usar não só sua extensão física, mas também a
inteligência.

No caso brasileiro, o importante é fazer da miséria,
do subdesenvolvimento, nossa principal riqueza.
Não fazer nenhum tabu dos novos materiais e
instrumentos, nem se deixar assustar. Sobretudo
evitar confrontos artesanais (tecnológicos), por
razões óbvias. Sempre estaremos em posição de
inferioridade. O que importa, não custa repetir, é a
ideia, a proposta. Se for necessário, usaremos o
próprio corpo como canal da mensagem, como
motor da obra. O corpo, e nele os músculos, o
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sangue, as vísceras, o excremento, sobretudo a
inteligência.23

A teoria sobre a retomada do corpo é uma importante
questão para a arte contemporânea, de modo que é sobre ele
que apoiam-se diversos artistas que pretendem contestar o
sistema de alguma forma. Os artistas analisados foram
escolhidos para exemplificar a questão da arte crítica,
guerrilheira,

engajada,

de

uma

arte

que

resiste

às

determinações de seu próprio tempo, como forma24 de luta, que
fala para um povo que ainda não existe, com pretensão de ativar
e desafiar o público com temáticas novas, em novos espaços,
resignificando a arte. Artur Barrio, com sua crítica ao espaço
institucionalizado da arte e sua postura violenta, Lygia Clark e
suas ações que propõem um novo olhar sobre a obra de arte e
sua ativação, e as intervenções diversas realizadas no
Monumento às Bandeiras, colocando em cheque a metáfora de
Deleuze e propondo uma nova arte para um novo povo que
ainda virá.
23

Idem
A forma aqui tratada diz respeito à resistência formal de Adorno,
que acredita que para que a obra seja autêntica, é preciso que sua
crítica esteja na forma, e não no conteúdo.
24
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A arte, o artista e a resistência na forma
Alguns artistas refletem em suas trajetórias e obras
aspectos importantes para falar sobre resistência e sobre as
relações existentes entre arte e política. Neste trabalho serão
abordados dois artistas atuantes no Brasil, um deles aqui
nascidos, como é o caso de Lygia Clark, mas que viveu grande
parte de sua vida na França, e outro que nasceu em outro país,
o artista Artur Barrio, de Portugal, que mudou-se para o Brasil e
viveu aqui vários anos.
Em vários termos a obra dos dois artistas é oposta: Lygia
Clark viveu sua carreira inserida no meio e no circuito artístico.
Artur Barrio passou relevante parte de sua obra externo ao
circuito artístico, criticando o espaço da arte e criando suas
situações e interferências urbanas diversas. Barrio também
atuou no Brasil em meio à ditadura militar, período onde os
artistas foram censurados e impedidos de trabalhar o que
quisessem, obrigando-os a utilizarem-se de vias alternativas.
Enquanto isso, Lygia lecionava na França.
No entanto, os dois artistas propuseram rupturas, cada um
a seu modo. Lygia, ao negar-se artista e trabalhar o coletivo,
libertou-se de sua característica de “domesticada”. Barrio, por
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sua vez, nega que sua arte seja política, mas é o criador de uma
das propostas mais viscerais e efetivas, mantendo-se fiel a sua
ideia de que a obra é um ato, e ao final do ato toda a criação
pode ser jogada no lixo.
Esses dois artistas têm em suas obras características que
se conectam à política conforme propõe Rancière. E à
resistência, conforme propõe Deleuze e tantos outros autores.
Uma terceira parte irá trabalhar não um artista, mas um
coletivo de artistas e uma interferência ao Monumento das
Bandeiras, coletivo esse que evidencia a contra-história como a
história real, e o monumento, levado à literalidade, como algo
que não representa a luta dos homens, mas sim a sua
repressão. Além desse coletivo, serão abordadas interferências
anônimas no mesmo monumento, que dialogam o mesmo
conceito, mostrando que a arte anônima, tal qual a coletiva,
possui tem seu aspecto de resistência, até mesmo mais potente,
por existir uma aproximação maior com a manifestação política,
ou ato político. Arte e política encontram-se e misturam-se,
sendo cada vez mais confundidas e inextricáveis.
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Artur Barrio - Situações: Crítica ao circuito da arte em
contato com o capitalismo
Dentro de um contexto de resistência apresenta-se Artur
Barrio, artista especialmente conhecido por sua constante crítica
ao espaço museológico, iniciando sua atitude subversiva na
primeira de uma série de “Experiências” que realiza: o que o
artista faz é interferir no espaço expositivo, perfurando paredes,
expondo fissuras e sujeita, prendendo materiais às superfícies.
Mesmo inserido no meio, na exposição, a intenção do artista é
depredar esse espaço, como forma de crítica à ele.
Essa e outras experiências de Barrio denotam sua
marcante passagem pelo espaço institucionalizado da arte, e
sua busca por recusa-lo, por esse mesmo espaço existir por
seus aspectos mercadológicos. Não é somente uma crítica ao
museu, à galeria e à exposição, é uma crítica ao vínculo que se
faz entre a arte e o seu contato com o mercado para a arte. Essa
produção artística chega a ter um sentido escatológico, “anticonvencional”, que se orienta pela violência e agressividade,
induzindo à desmaterialização, à recusa da reificação.
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Figuras 2 e 3: 1ª parte da Situação T/T,1 [detalhe da
performance 1970]

A série “Situações” desloca-se para o espaço urbano,
saindo então desse ambiente direto de contestação e expandido
a arte para as ruas. A mais famosa delas ocorre em 1969, e é
contemplada em três partes. Na primeira delas, o artista constrói
trouxas (fig.7) com vários materiais, como borracha, cimento,
carne e abandona-as nos jardins do Museu de Arte Moderna
(MAM) do Rio de Janeiro, onde normalmente ficariam expostas
esculturas. Demorou muito tempo até que se identificasse que a
intervenção era uma obra do Salão da Bússola, e por fim o
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museu recolheu a obra e jogou no lixo. O local onde as trouxas
foram colocadas nos faz questionar quanto realmente o artista
recusa esse espaço institucionalizado da arte, pois continua
trabalhando em via dele, mesmo em tom irônico. Julio Le Parc,
entretanto, acredita que o artista é motor da mudança e essa só
pode ser feita se o mesmo estiver ainda inserido no sistema,
aproveitando suas frestas, transformando isso em oportunidade
de provocar uma nova visão e então a mudança.
Artur Barrio então constrói, na noite de 19 de abril de 1970,
dando sequência à “Situações”, outras 14 trouxas, dessa vez
contendo também sangue, ossos e barro, ou seja, outros
materiais orgânicos além daqueles já colocados na primeira
parte da obra, depositando-as no dia seguinte ao longo do Rio
Arrudas, que ele identifica como “rio/esgoto”, no Parque
Municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais.
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Figura 4: Situação T/T,1

A segunda parte de Situação T/T,1 foi documentada por
César Carneiro, que permanecia escondido observando e
registrando a reação das pessoas. Essa intervenção chama
atenção não só das pessoas que passavam - cerca de 5.000
pessoas, de acordo com Barrio -, mas também da polícia (fig.8).
A associação imediata feita pelo público foi em relação ao
período que se vivia entre 1969 e 1970, período ditatorial,
caracterizado por diversos ataques à liberdade e aos direitos
humanos, e as denuncias eram de que talvez se tratassem de
corpos esquartejados.

599

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

Figura 5 - Artur Barrio, Situação T/T, 1 – Belo Horizonte (1970).

O trabalho então se apresenta primeiramente como uma
crítica, em seu conteúdo e em sua forma, à ditadura militar,
porém, por conta de onde foi colocado e dos materiais que o
artista utiliza, apresenta também uma crítica às formas
convencionais de apresentação da obra de arte sempre
relacionadas à elite, como um grupo que, com suficiente poder
aquisitivo, poderá ter acesso aos mais caros recursos artísticos.
“Na escolha dos materiais, na composição visual que elabora,
no tempo e formato das ações/intervenções que promove,
organiza uma conspiração contra um padrão elitista da arte.”
(FUGERATTI, 2005, pág. 11)
O próprio artista, em seu texto intitulado “Manifesto”,
apresenta o recurso de utilizar a desmaterialização em função
de uma crítica ao sistema vigente, não apenas o sistema da arte,
como aponta Fugeratti, mas também ao capitalismo, uma vez
que apresenta como algo sem sentido o utilizar de materiais
caros, que vão desde tintas caras até folha de ouro, pincéis,
folhas especiais, estruturas enormes, etc., em pleno 3º mundo,
sendo que estes estão em poder de uma elite que ele procura
criticar. Assume que não utilizar-se desses materiais, inseridos
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no circuito fechado da arte, é uma forma de resistência à lógica
deste mesmo circuito. Estabelece uma relação que ele
considera “um conceito de baixo para cima”, ou seja, do mais
barato para o mais caro, do que é considerado inferior, ou
marginal, para aquilo que é considerado parte efetiva do
sistema, enquanto a elite produz e pensa “de cima para baixo”,
em função de nunca derrubar este sistema.
Portanto,
partindo
desse
aspecto
socioeconômico, faço uso de materiais
perecíveis, baratos, em meu trabalho, tais
como: lixo, papel higiênico, urina, etc. É claro
que a simples participação dos trabalhos
feitos com materiais precários nos circuitos
fechados de arte, provoca a contestação
desse sistema em função de sua realidade
estética atual. (BARRIO, in Escritos de
Artistas, pág. 262)

A obra intitulada “Livro de Carne” (fig.9), do ano de 1979,
não foge ao contexto de crítica de suas “Situações”. A obra é de
fato um livro, porém feito de carne, material perecível, sujeito ao
desgaste pelo tempo. Com isso, Artur Barrio propunha ao
público uma experiência sensorial ligada ao olfato e também ao
tato, a medida que podia folhea-lo livremente.
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Figura 6: O Livro de Carne, 1979

Esta obra abre uma discussão sobre o conceito de que a
arte resiste à determinação do tempo, porém propondo uma
recusa à essa ideia, em razão de seu caráter documental, e pela
própria característica da carne, que, inevitavelmente, virá a
apodrecer, “A violenta sensualidade do livro/carne sugere a
putrefação da obra como coisa que fica ou coisa que valha.”
(FREIRE, 2005, pág 155). Em entrevista para Paula Alzugaray,
Barrio afirma que suas obras poderiam ser desmontadas assim
que ele termina a execução delas, o que reforça essa ideia de
uma arte efêmera, que acaba permanecendo apenas por
registro fotográfico.
Sobre a obra, Barrio escreve:
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A Leitura deste livro é feita a partir do
corte/ação da faca do açougueiro na carne
com o consequente seccionamento das
fibras; / fissuras, etc., etc., - assim como as
diferentes tonalidades e colorações. Para
terminar é necessário não esquecer das
temperaturas, do contato sensorial (dos
dedos), dos problemas sociais, etc. e
etc................Boa leitura. (BARRIO, 1979
apud FREIRE, 2005, pág. 155)

Aqui, novamente, uso da agressividade e dos materiais
baratos se faz presente. A reflexão proposta acerca dos
problemas sociais levam a conclusão que o artista propôs um
paralelo entre o corte da carne pela faca e a violência do período
de ditadura, enquanto folhear a página pode causar repulsa,
principalmente conforme o livro apodrece, pois encarar o que
houve de fato nesse período é algo indigesto, nocivo para os
sentidos. O apodrecimento do livro se faz parte principal da obra
sob essa perspectiva.
Entretanto, esse discurso de efemeridade do livro de carne
aponta para um fato curioso: o livro foi reproduzido para a 28ª
Bienal de São Paulo (fig.10), em 1998, onde, além de ser
substituído conforme apodrecia, também se encontrava exposto
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dentro de um contêiner de vidro dentro do catálogo, sugerindo
uma leitura que impossibilitava o toque do espectador, conforme
denota a imagem a seguir, retirada desse catálogo da bienal:

Figura 7: O Livro de carne, Catálogo da 28ª Bienal de São Paulo,
Reprodução

Talvez essa questão sirva para reforçar ainda mais o
motivo da recusa de Barrio ao espaço institucionalizado da arte,
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porém, é interessante salientar que artista nenhum tem sua obra
exposta sem sua própria autorização, ainda mais enquanto vivo.
Esse evento talvez justifique o fato de que para Barrio, o curador
aparece como um personagem desnecessário e necessário ao
mesmo tempo, que tem por função apenas organizar, enquanto
em alguns casos divide a autoria da obra com o artista. “O
curador cria uma estrutura e ele passa a dizer que esse é o
trabalho dele, mas não é. Ele passaria a ser o dono da obra ao
se apropriar da obra? Ridículo. O curador é uma necessidade
desnecessária.”25
Esse episódio talvez denote a presença de uma adaptação
que levou à uma leitura vazia do conceito original da obra de
Barrio pela própria curadoria, pois o público jamais viverá a
experiência proposta pelo artista, a repulsa que a obra viria a
trazer, como uma emulação dos tempos vividos em plena
ditadura. A obra se mostra como algo que não caberia nos
moldes da exposição de arte – se realmente fosse deixada
apodrecer -, porém, mesmo assim, ainda resiste de alguma

25

Trecho retirado de entrevista disponível em:
http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1759,1.shl (Data de acesso:
16/09)
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forma, mesmo ao ser deslocada de seu sentido e portanto
esvaziada dele, pois ainda contém resistência em sua forma.
Mesmo levando em conta esse episódio, a obra de Barrio
resiste de diversas formas, tentando opor-se ao sistema vigente
não somente em seu sentido amplo, mas também no que
converge especificamente com a arte. Suas obras se mostram
políticas, ainda que o próprio artista não considere suas obras
atos políticos e nem que tenham alguma função política. Para
ele, seu fazer artístico se resume a uma experiência de arte pela
arte, criar pelo ato de criar. E mesmo assim acaba, por ser esse
resultado entre a disfunção da visão do artista sobre sua própria
obra e o que ela de fato provoca, uma série de poderosos atos
contra a ordem estabelecida, e mesmo com todas as tentativas
de enquadramento, como ocorre no “Livro de Carne”, as suas
“Situações” se mantém fiéis ao propósito original – talvez por ser
descartada ao final da intervenção e não incorporada pela
instituição -, sua proposta de criar uma ruptura no cotidiano das
pessoas, enquanto critica o espaço museológico que considera
um antagonista em seu Manifesto.
A crítica da obra de Barrio encontra-se sempre na forma, o
que para Adorno seria a forma ideal, como uma fórmula que
funciona. O caso da obra “Situações” reflete muito bem isso,
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quando ao final as trouxas acabam no lixo. Se fossem colocadas
em um museu, estariam totalmente fora de seu contexto original,
portanto, se apresentariam vazias ao público. Como, talvez, no
“Livro de Carne”, onde a crítica também estaria na forma, e na
transformação dessa forma – e ao privar o livro de apodrecer,
perde-se parte de sua potência crítica.

Lygia Clark: A obra para além do artista

Lygia Clark iniciou sua trajetória como artista em seu país
de origem, o Brasil, e mudou-se para a França. A artista, ao
longo de sua caminhada, investigou questões diversas
relacionadas ao corpo, ao gesto, ao significado da obra de arte,
tal como a inclinação à desmaterialização e ao coletivo, iniciada
no ano de 1947.
Ao chegar à França em 1968, escreve “Estamos
Domesticados?”, um texto em que Lygia reflete a inserção do
artista no circuito e no sistema, que ela considera aceito
socialmente e anteriormente teria uma posição de “marginal”.
Se eu fosse mais jovem, faria política. Sintome por demais à vontade. Integrada demais.
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Antes os artistas eram marginalizados. Hoje,
nós, os produtores, estamos muito bem
colocados
no
mundo.
Conseguimos
sobreviver – apenas propondo. Há um lugar
para nós na sociedade. Existe um outro tipo
de pessoas que prepara o que vai acontecer,
outros precursores. A eles a sociedade
continua a marginalizar. No Brasil, quando
houve uma briga com a polícia, e eu vi um
jovem de dezessete anos ser assassinado
(coloquei sua foto na parede de meu atelier),
tomei consciência de que ele cavou com seu
corpo um lugar para as gerações posteriores.
Esses jovens têm a mesma atitude
existencial que nós, lançam processo dos
quais não conhecem o fim, abrem caminho
onde a saída é desconhecida. Mas a
resistência da sociedade é maior e ela os
mata. É porque eles atuam mais do que nós.
O que tentam forçar é talvez mais essencial.
São incendiários. São eles quem balançam o
mundo. Quanto a nós, às vezes me pergunto
se não estamos um pouco domesticados.
Isso me chateia... (CLARK apud FABBRINI,
2014, pág. 82)

Lygia define os jovens como os novos marginais, relatando
um caso onde um jovem confronta a polícia e acaba
assassinado. No relato, estabelece o artista como um “produtor”
e o jovem como um “precursor”, onde ambos lançam um
processo cujo final desconhecem. Porém, o artista lança sua
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proposta e o jovem, seu corpo. Essa discussão põe em questão
a efetividade da obra de arte como resistência. Estabelece
novamente a relação de que, se inserido no sistema, o artista
perde sua potência de realmente propor e suscitar mudanças,
conforme conferido em Adorno.
A crítica de Clark, neste texto, está em sua própria postura
como artista que atua em um espaço consolidado. Em 1973
começa a lecionar na faculdade deArtes Plásticas da Sorbonne,
uma das mais antigas e prestigiadas universidades da França, o
que reforça a ideia de que na verdade, Lygia estaria inserida no
circuito artístico e acadêmico intimamente. A questão a ser
trabalhada é o que faria, então, uma artista que está inserida no
circuito ter potência de resistência em sua obra.
Em 1960 começa a sua série nomeada “Bichos” (fig.11),
trabalha placas de alumínio com base em formas geométricas,
construindo uma estrutura dobrável. Um “bicho escultórico” pode
assumir diversas formas, e pode ser livremente manipulado pelo
espectador da obra.
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Figura 8: Lygia Clark com Bicho projetado para um planeta, no MAMRJ

Para Fabbrini, a participação do público no caso dessa
obra vai além da participação proposta pelos artistas da época.
“A diferença entre a participação requerida pelo Bicho e pela arte
cinética do período, por exemplo, não reside apenas na
intensidade da força mecânica necessária para que a obra se
movimente, mas no tipo de participação do corpo – e de reação
da forma – envolvidos no processo de manipulação” (FABBRINI,
2014, pág. 65). Essa participação não resulta apenas em um
movimento, não apenas ativa a obra. Nela, o Bicho nunca será
o mesmo, estará sempre sendo modificado e renovado pela
manipulação do espectador anterior, participante no processo
final da obra de arte.
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Mario Pedrosa caracteriza a criação dos “Bichos” como
resultado de um processo intenso de pesquisa da artista, onde
a obra “caiu da parede para o chão”, referindo-se a projetos
anteriores como “Quebra da Moldura”, de 1954. Reflete uma
quebra do paradigma da criação artística da época, que se guia
pelo concretismo, e transcende a experiência proposta pela arte
cinética, onde o espectador deve se mover para ver a mudança
ocorrer. “Ora, em Lygia, já é a obra que se move, e não mais o
espectador exclusivamente em torno dela.” (PEDROSA, 1963).

Figura 9: Lygia Clark, Bicho, 1960.
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Figura 10: Lygia Clark, Bicho, 1960. Foto Edouard Fraipont

Concluída a série Bichos, em 1964, Lygia passa a trabalhar
em outras esculturas, dessa vez com base em formas circulares,
os “Trepantes” (fig.14). São como serpentinas, feitas de metal
ou borracha, que se agarram aos troncos das árvores, fazendo
alusão à vegetação. Também são maleáveis e mutáveis,
dependendo apenas de como e em quais superfícies são
expostas.
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Figura 11: Trepante, 1965

A obra de Clark continua na direção dessa
experimentação “público-obra”, porém, dessa vez, com sua
proposta “Caminhando” (fig. 15), de 1963, sem a iniciativa do
público jamais haverá obra. A obra torna-se, nesse momento
da obra da artista, o ato.
Faça você mesmo o Caminhando com a
faixa branca de papel que envolve o livro,
corte-a na largura, torça-a e cole-a de
maneira a obter uma fita de Moebius. Tome
então uma tesoura, enfie uma ponta na
superfície, e corte continuamente no sentido
do comprimento. Tenha cuidado para não
cair na parte já cortada – o que separaria a
fita em dois pedaços. Quando você tiver
dado a volta na fita de Moebius, escolha
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entre cortar à direita e à esquerda do corte já
feito. Essa noção de escolha é decisiva e
nela reside o único sentido dessa
experiência. A obra é o seu ato. À medida em
que se corta a fita, ela se afina e se desdobra
em entrelaçamentos. No fim, o caminho é tão
estreito que não pode mais abri-lo. É o fim do
atalho. (CLARK apud FABBRINI, 2015, pág.
86)
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Figura 12: Caminhando, 1963

Na obra, o participante é “condenado” a ser livre e
tomar escolhas que definem o destino da obra, ou seu
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próprio destino. É levado a refletir sobre os mecanismos de
repetição vazia que se fundem em nossa sociedade,
fazendo que a proposta então crie um novo sentido
existencial, o sentido de fazer com que o homem tome
conhecimento de sua própria alienação. Tem em seu ato,
essencial na criação da obra, uma noção de liberdade
direcionada.
Nesse momento, Lygia deixa de utilizar suportes
artísticos,

o

suporte

torna-se

“a

fantasmática

do

participante”. Deixa de considerar-se artista, mas sim
propositora. Deixa de seguir os padrões estéticos da arte
ligados ao fetichismo26 da mesma. A artista passa a criar
suas proposições para duplas, grupos, iniciando a sua
experimentação

na

área

da

criação

coletiva.

É

estabelecido, então, um aspecto de resistência que
interessa ao presente trabalho.

Referência ao “fetichismo da mercadoria”, presente na teoria
marxista, onde o a mercadoria parece ter uma vontade independente
da do homem, uma vontade própria. Compara a estética ao
fetichismo, de forma que ela não serve ao homem, mas sim a si
própria, na visão da artista (FABBRINI, 2014, pág 87)
26
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Figura 13: Caminhando, 1963

O “Campo de Minas” (fig. 17) era, até pouco, somente um
projeto, tendo sido realizado na mostra “Lygia Clark: uma
retrospectiva”, em 2012, pelo Itaú Cultural. A proposta consiste em
um tablado de quatro por quatro metros, com alguns pontos
imantados, organizados de forma aleatória, por onde o espectador,
usando uma bota magnetizada, deve caminhar. O espectador, então,
durante o trajeto, irá se deparar com esses imãs e ficará preso ao
solo, sendo obrigado a fazer força para escapar da emboscada para
continuar caminhando pelo espaço. Para Fabbrini, enquanto preso ao
chão, o sujeito vive a experiência de algo que o alienaria de sua
liberdade, fazendo com que ele tenha que simular a posição do
presidiário, do louco ou do soldado27. De forma que se tem liberdade
27

Quando se refere ao presidiário, ao louco e ao soldado, Fabbrini se
refere a obra de Foucault. Em sua obra, Foucault analisa o sanatório,
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para transitar na área da proposição, se deixa de ter no momento que
em se pisa no imã, o que representa a ilusão de liberdade que
vivemos, escravos do sistema, conforme propõe a teoria de Adorno
sobre a Indústria Cultural.
Lygia assume uma postura política em sua obra, chegando a
declarar, em um de seus textos, que não seria mais possível a
distinção entre arte e política no momento vivido (LYGIA apud
FABBRINI, 1979, pág. 92). Fabbrini pontua esse engajamento como
referência direta a Michel Foucault, filósofo integrante do imaginário
francês da década de 70.

o quartel e as prisões a fim de estudar as forças que controlam não
mais o corpo, mas a alma. (FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir,
nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes. 1987)
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Figura 14: Lygia Clark, Campo de minas. Foto: Edouard Fraipont

O interesse da artista pelas relações humanas cresce muito a
partir de 1977, coincidindo com seu retorno ao Brasil. É nessa época
que ela começa a trabalhar seus “objetos relacionais”, utilizando-se
de almofadas cheias de sementes, bolinhas, pedras, etc., fazia
diversas sessões com “pacientes”, passando esses objetos no corpo,
a fim de fechar ou deslocar seus “buracos”28. Seu trabalho representa
uma busca pela reativação do corpo para a percepção externa,
representada pelos objetos, sendo considerado um tratamento, ou
terapia. Porém, apesar da carga “terapêutica” de seu trabalho, a falta
de apoio científico de seu método não caracteriza a prática como algo
ligado de fato à psicologia ou psicanálise.
Seu trabalho, a partir dos “objetos relacionais”, flutua entre a
atividade artística e a experimentação com o humano e seus
problemas: “o que faço não é psicanálise, não é arte. Então eu fico
na fronteira, completamente sozinha” (CLARK apud FABBRINI,
2014, pág. 93). Este “não-pertencimento” de Lygia a retira de sua
condição de artista inserida em um circuito de arte, pois nesse

Os “buracos” são, para Lygia, uma alegoria a algum tipo de
problema que a pessoa vive, “todo bloqueio que a pessoa tem para
fazer amor, para viver” (LYGIA apud Fabbrini, 2014, pág 96)
28
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momento, ela já não habita mais nenhuma das áreas. Estar na
fronteira é, novamente, estar à margem. E negar sua condição de
artista é negar seu pertencimento ao circuito de arte, e negar que
seu trabalho seja obra de arte caracteriza a resistência de sua obra.
Essa ideia em muito se relaciona a ideia de Adorno, quando acredita
que o artista, para criar arte autêntica, precisa estar à margem do
sistema.
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Figura 15: Lygia Clark, Pensamento Mudo

A obra de Lygia muda muito ao longo dos anos, de
sua carreira e também do percebimento de si mesma no
circuito artístico e acadêmico. Sua obra se faz política
porque fala dos problemas humanos, engloba o
espectador como uma extensão de sua criação e chega
a se tornar totalmente dependente do espectador para
seu sentido de existência, até, na concepção da própria
artista, chegar a deixar de ser obra. Esse rompimento é
importante para definir o artista como um suscitador de
acontecimentos, não necessariamente como um criador
de obras fechadas e prontas, ou, como diria Lygia Clark,
como um propositor. “Somos os propositores: somos o
molde; a você cabe o sopro, no interior desse molde: o
sentido de nossa existência.” (CLARK, 1980, pág 31). Na
proposição da artista a obra não tem sentido de existência
se não há espectador para ativar-lhe os sentidos, para dar
o sopro.
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O LUGAR DA LITERATURA INFANTIL NA
ESCOLA
Maria Inês Guereschi

AS RELAÇÕES ANTERIORES

No espaço da escola, o lugar da literatura infantil tem
sido desde sempre associado ao aprendizado da escrita.
Uma das formas mais tradicionais dessa associação
consiste no aproveitamento histórico da literatura oral ou
de textos da cultura popular como matéria de leitura das
crianças, construindo um conjunto de produtos que valem
mais pelo acesso que propiciam à escrita do que por suas
eventuais qualidades estéticas.
É assim que o repertório da literatura infantil na
escola conta com gêneros como parlendas, adivinhações,
lendas, mitos, contos populares, contos de fadas, fábulas,
cantigas de roda, trava-línguas, quadras e cantigas de
ninar. Tais gêneros constituem o que Jolles (1976)
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classifica como formas simples, porque antecedem a forma
artística e são frutos da criação coletiva e guardados na
memória da tradição oral. Ao se transformarem em material
de ensino escolar, esses gêneros da tradição popular
ganham obrigatoriamente registro escrito e deixam de ser
matéria de memória, para ser matéria de leitura, passando
a existir ambivalentemente entre esses dois registros.
Dessa forma, eles são valorizados como textos
escritos, porque supostamente facilitam o reconhecimento
das palavras, uma vez que, pelo caráter mnemônico
próprio da literatura oral, a criança identificará com menor
dificuldade a relação entre o som e a letra. Já como textos
orais, são importantes porque são expressões que
convidam ao jogo e à brincadeira com

a língua,

envolvendo facilmente as crianças justamente pela sua
gratuidade e puerilidade.
Dessa forma, a literatura infantil no âmbito da escola
assume

uma

morfologia

que

estabelece

uma

correspondência ‘natural’ entre a literatura para a infância
e a infância da literatura. Mais que isso, o sistema da
literatura infantil adquire uma feição de material de ensino
que o distingue dos outros sistemas literários, sobretudo o
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canônico, que tem por princípios a autoria bem definida do
produtor e a elaboração estética dos produtos. Essa marca
pedagógica da literatura infantil compreende outros
componentes, a exemplo da educação moral, do civismo e
da

socialização

(Zilberman,

1985), porém

é esse

favorecimento do acesso da escrita que permanece
implícita ou explicitamente com maior constância, ao longo
do tempo, nos textos literários e nos usos pedagógicos
deles, sobretudo quando associados ao processo de
alfabetização.
Nesse caso, a literatura infantil funciona como um
dos mecanismos de fixação das convenções da escrita
alfabética, a exemplo da forma das letras, da segmentação
das palavras e da leitura da esquerda para direita, ao lado
do desenvolvimento do vocabulário e de estruturas
sintáticas formais da língua ligadas ao registro escrito.
Essa forte associação com a escrita não se faz sem
consequências para o sistema literário infantil e para as
práticas que a ele estão ligadas na escola. Uma dessas
consequências é a limitação da literatura à escrita ou o fato
de tomar a escrita como o único meio de expressão da
literatura e o livro como a sua materialização

por
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excelência. Trata-se de uma concepção até certo ponto
paradoxal, quando se observa que não só parte dos
gêneros da literatura infantil tem raízes e continua a existir
via oralidade na literatura popular, como também várias
das atividades de uso dos produtos da literatura infantil são
essencialmente orais ou pictóricas, até mesmo porque a
maior parte de seus consumidores não domina a escrita.
Todavia, como o propósito final é levar ao domínio
da escrita, justifica-se, por esse objetivo maior, a
identificação limitadora da literatura com o texto impresso.
Tudo isso faz da leitura literária das crianças uma atividade
essencialmente escolar. Presa ao horizonte da escola, a
literatura infantil assume uma morfologia genérica e
textual, que busca, em primeiro lugar, assegurar o acesso
e o domínio da escrita. Para atender a esse objetivo, a
ligação do sistema literário infantil com os outros sistemas
literários é enfraquecida, e são acentuados seus contornos
de uso pedagógico.

AS RELAÇÕES ATUAIS
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No Brasil, a partir dos anos 1970, o sistema literário
infantil iniciou um processo de autonomização da escola
(Zilberman & Lajolo, 1986; Lajolo & Zilberman, 1988) que
vem se consolidando até o presente. Não que os produtos
do passado fossem apenas dirigidos à escola, como se
sabe do pioneirismo de Lobato e seu Sítio do Picapau
Amarelo (ainda que, compreensivelmente, tenha pagado
seu tributo ao paradigma escolar com Emília no País da
Gramática, entre outros) e da produção pontual de
escritores consagrados, como Cecília Meireles, Vinícius de
Morais e Érico Veríssimo.
Todavia, é a partir dessa década que o sistema
literário infantil escapa definitivamente do horizonte
escolar, como são testemunhos os textos de Lygia Bojunga
Nunes, Ana Maria Machado, Ruth Rocha e tantos outros
produtores

da

literatura

infantil,

e

adquire

um

funcionamento mais propriamente sistêmico, concluindo o
ciclo da adaptação iniciado com a transferência do sistema
no final do século XIX. Um dos índices mais evidentes
dessa nova morfologia da literatura infantil é a existência
farta e variada de produtos dirigidos ao leitor criança, e não
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mais prioritariamente para o uso escolar. São obras que
buscam dialogar diretamente com a criança, recusando o
didatismo que se move para a seara dos livros
paraliterários.
Também a circulação dessas obras não se restringe
à escola, nem é mais dependente da indicação dos
professores ou dos bibliotecários. Agora outros espaços se
abrem para ela, seja no âmbito da família, que se preocupa
com a formação do leitor desde antes da idade escolar,
seja nos espaços do mercado propriamente ditos, como se
observa pelos setores especialmente dedicados à literatura
infantil nas sofisticadas livrarias dos shopping centers e
pelas editoras especializadas em publicar livros para
crianças.
Obviamente,

esses

novos

espaços

que

caracterizam a expansão mercadológica da literatura
infantil não conseguiriam se sustentar, se não fizessem
parte de um movimento maior de construção do mercado
infantil, no qual a criança assume o papel de consumidor
autônomo. Nem por isso, entretanto, eles devem ser
minimizados, porque efetivamente interferem no mercado
do sistema literário infantil e o reconfiguram. de um lado
632
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para outro ou de ponta-cabeça, pedem para serem lidas
juntamente Aliás, a visualidade é um dos campos em que
a literatura infantil tem recebido grande investimento
criativo. As ilustrações deixaram de ser apenas ilustrações,
no sentido de que funcionavam como ornamento do texto,
para ser uma camada a mais de sentido dentro do texto,
ampliando o registro escrito e interferindo na leitura da
obra.
Esse diálogo entre a escrita e a visualidade se
intensifica de tal maneira que já se faz necessária uma
distinção entre livro com ilustração e livro ilustrado,
compreendendo, no caso desse último, próprio da
produção literária contemporânea, que se trata do “livro
cujas imagens participam da construção da narrativa,
sendo consideradas como elemento discursivo” (Belmiro,
2012, p. 852).
Além do alto investimento na forma e na visualidade
que as obras passaram a apresentar, a formação do leitor
é outro índice de grande relevância nessa nova morfologia
do sistema literário infantil. Nesse caso, não só diminuiu o
espaço das práticas teleológicas na escola, que tomavam
a leitura da literatura infantil como preparação ou estágio
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para a leitura da literatura canônica, passando a leitura das
obras infantis a valer por si mesma como experiência
literária autêntica, como também mudou a própria forma de
endereçamento ao leitor.
Longe da atitude paternalista do adulto que
aconselhava a criança ou assumia uma pretensa voz
infantil para lhe passar informações, conduzindo a leitura e
memorizando leitor, os textos ficaram mais complexos do
ponto de vista da elaboração e passaram a demandar uma
leitura interpretativa que vai além da simples decifração ou
localização de informação.
Além disso, como a leitura dos textos da literatura
contemporânea exige que se integrem imagem e letra em
um todo coerente que é a obra, as práticas escolares de
formação do leitor também precisam ser modificadas, uma
vez que “o interlocutor, ao ler, precisa estar atento a essas
linguagens, interagindo com as mesmas e relacionando-as
para atribuir sentido ao texto”, ou seja, demandando “um
leitor competente, capaz de interagir com palavra e
ilustração na significação da obra” (Ramos, Panozzo, &
Zanolla, 2011, p. 247).
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Para exemplificar essa nova morfologia do sistema
literário infantil, propomos uma breve análise da obra Bruno
e Amanda: histórias misturadas, de Pedro Veludo (2013),
com ilustração de Henrique Koblitz, que demonstra em
termos

concretos algumas

delineamos

anteriormente,

das
com

características
destaque

para

que
a

visualidade e a elaboração textual.
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AS CANTIGAS TRADICIONAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Regiane Alice de Araujo Rocha

INTRODUÇÃO

As tradicionais cantigas utilizadas na educação
infantil fazem parte de um processo cultural muito antigo e
ainda presente no mundo atual. As cantigas de roda e
tradicionais fazem parte da rotina das escolas em especial
na educação infantil. estar conscientes dos benefícios que
as cantigas trazem para as crianças é fundamental para
que tenhamos uma educação de qualidade formadora de
seres humanos que auxiliam na construção de uma
sociedade mais justa e benéfica para todos. Além do
auxílio com o desenvolvimento escolar as cantigas
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possuem características fundamentais na construção da
identidade infantil. O que chama a atenção dessa
tradicional cultura, a de cantar canções populares, é o fato
delas trazerem o aconchego, a ludicidade, a interação
entre todos os participantes e a perpetuação da história de
um povo através desta forma de arte. Conhecer a
importância das cantigas na educação é conhecer mais
sobre a história de um povo e ajudar a perpetuá-la.

DESENVOLVIMENTO

As

cantigas

tradicionais,

mas

também

chamadas de cantigas de roda, estão relacionadas como
parte da cultura de diversos povos e na nossa cultura
brasileira não é diferente. São canções que vieram dos
nossos pais, a voz, bisavós e tantos outros ancestrais de
culturas diversas que foram se misturando e chegando até
o momento presente. Elas contam histórias de lugares
virgula tradicionais, falam sobre os medos, sobre as
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fantasias das pessoas de uma determinada época e região,
contam anedotas, em si não um tipo de jogo ou brincadeira,
relata a cultura tradicional de uma população por região,
explica a comida de um lugar, relata hábitos sociais e até
mesmo relatam situações cotidianas como objetos da
época ou antigos, modos de se comunicar e modos de ver
um determinado momento histórico.

Dentro do conceito de psicomotricidade é sabido
que o movimento auxilia em diversas partes das funções
psíquicas superiores como o pensamento, raciocínio,
emoções e a música. Em algumas músicas os participantes
são convidados a entrar em uma roda, conhecerem o nome
dos outros, ter iniciativas de começar da narrativa iniciar
uma brincadeira de roda, cantar, expressar suas emoções
e preferências expressando mais do que uma música,
desenvolvendo um papel cultural mais autônomo tendo a
possibilidade de expressar se como ser participante e
atuante no mundo.

Quando globalização se torna cada vez mais
difícil manter um padrão moral de um grupo específico que
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sirva de exemplo para as crianças e os adolescentes. A
criança e o adolescente passam a participar da educação
global onde anteriormente existia a educação familiar ou de
grupos menores. A vasta gama de informações acaba
trazendo para essas crianças muitas dúvidas sobre o que
é certo e o que é errado sem o justo discernimento muitas
acessam conteúdos pouco saudáveis e tomam esses
modelos como exemplo para construção de sua própria
personalidade.
No livro “O Herói nos Mitos Gregos” das
educadoras e psicólogas Sônia Tommasi e Lúcia Fernanda
elas citam sobre o comportamento do jovem atual e as
semelhanças encontradas no mito de Hércules nessa fase
da vida como demonstrado a seguir.

A fonte inesgotável de informações que jorra
sobre todos, em velocidade incalculável,
transforma o comportamento social, moral e
ético, sem possibilidade de reflexão. O
sujeito deixa de ser membro de um grupo
específico para ser globalizado, ocorre uma
miscigenação de valores, que pode dificultar
o discernimento entre o que é correto e o que
é inadequado em determinada situação. Na
adolescência e Juventude os, o sujeito deve
aprender
a
começar
a
assumir
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responsabilidades pelo seu comportamento.
A moral baseada em controles externos ainda
pelos controles internos. (SOARES e
TOMMASI, 2015)

Nem sempre é possível oferecer conteúdos
saudáveis para as crianças porque com o avanço
tecnológico esses jovens aprendem com facilidade como
acessar todos os tipos de materiais e por mais que os pais
e cuidadores procurem impedir esse contato, pouco
saudável de algum modo e sendo transmitido. Muitas
vezes essas crianças e adolescentes não entram em
contato com esses conteúdos pelos próprios meios digitais,
mas acabam tendo acesso através de outras crianças ou
até mesmo de adultos. O que ocorre é que elas tornam-se
duvidosas quanto a orientação parental familiar ou escolar
e podem o validar comportamentos inadequados e pouco
saudáveis sem passar primeiramente pela reflexão. Essa
violação de regras de um determinado grupo decorrente da
ignorância pode trazer problemas sociais em que crianças
e jovens entrou em conflito no período de construção de
suas identidades.
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A transformação gradual do comportamento
social da criança e do adolescente só vi cita
uma atenção mais rígida dos pais e
profissionais da saúde educação, em relação
aos múltiplos aspectos que abrange esta fase.
O desenvolvimento psicossocial, moral e
ético depende do apoio de grupos
socializadores que tenham valores, crenças,
atitudes e objetivos comuns e que exerçam
sua influência sobre o indivíduo. (NETTO,
1976)

Uma questão muito abordada atualmente é a
influência dos meios de comunicação na educação e
formação do sujeito não se pode deixar de mencionar que
este é um grande passo para a evolução e globalização,
mas o grande número de informações que continuam
chegando as crianças tem influenciado positivamente e
negativamente.

As notícias trazem informações do que ocorre no
mundo inteiro é sim estes meios, a maior parte da
comunidade teria pouco acesso o que ocorre no atual
momento social. Atualmente a internet é o meio mais
influente na vida das crianças quando se trata de
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informação. Os pais costumam deixá-las em frente aos
aparelhos como televisões, tablets computadores e
celulares para que elas possam se distrair e ficaram
inquietas. Muitas instituições fazem o mesmo, mas o que
realmente preocupa é o que elas assistem e de que modo.

Várias programações contribuem para a aceitação
passiva dos valores ou falta deles. Propagandas que estes
mudam compra programas que instigam as mais diversas
formas de comportamentos e conteúdos totalmente
inadequados ficam disponíveis e totalmente acessíveis.
Alguns pais conseguem colocar regras e limitar o acesso,
mas boa parte dos adultos desconhecem como fazer isso
e as crianças passam a ter mais conhecimento do
manuseio desses aparelhos e programas do que os
próprios pais. É necessário que as crianças possam se
tornar espectadores ativos que observa criticamente o que
lhes é mostrado, porém para que isso ocorra é necessário
que haja educação.

Um exemplo é mesmo em programas que são para
a família as pessoas usam falas rudes e agressivas umas
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com as outras, enquanto a reação da plateia este mundo
os espectadores em casa a rirem. Isso sugere as crianças
que é bom rir da infelicidade e dificuldade emocional alheia,
deixando-lhes a impressão de que ter atitudes violentas
pode ser algo divertido e totalmente desejável.

O jovem atual não é muito diferente de
Hércules nessa fase da vida. A mercê de
inúmeras possibilidades de consumo e vícios,
praticam atos de violência e alguns chegam
até a agredir a própria família. O “Hércules”
descontrolado e irascível frequenta a sala de
televisão das famílias do mundo todo, penetra
no inconsciente das crianças, jovens e adultos
final ação tornam-se uma forte agente
socializador, sobre os quais a humanidade
não tem mais controle. . (SOARES e
TOMMASI, 2015)

Quando assistimos documentamos com crianças
alguma

informação

transmitida

devemos

questionar

ensiná-las a questionar o que estão vendo. Fazê-las
pensar em como seria se o que vem ocorrer se com elas
ou alguém que elas gostam. Esse é um trabalho que
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estimula a empatia e a compaixão é ajuda a combater um
dos males de nossa época que é o bullying na escola.

Ajudar a criança aprender como identificar suas
emoções a anteciparem as consequências das ações
emocionais nos outros, também poderá levá-la a pensar de
forma mais crítica em vez de apenas rir de modo
automático do infortúnio alheio. Essa visão crítica da
criança quanto as programações será também trazer um
benefício adicional, o hábito de estar em frente as telas
pode diminuir fazendo-a retomar o prazer e a motivação
para outras atividades mais saudáveis e necessárias.

As tradições cantadas em uma música simples
como “Caranguejo não é peixe” incentivo e valorizam o
trabalho em conjunto. A imitação de gestos e o movimento
corporal realizam a função artística da dança que é
expressão, mas completa do ser humano, incentiva a
motivação e a organização de um jogo coletivo. Nesta
canção as crianças são incentivadas a realizarem
movimentos sincrônicos obedecendo a uma ordem oral
localizada na canção em certo momento todas elas devem
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gesticular e realizar a coreografia seguindo o ritmo e a
ordem da canção. Esse trabalho incentiva a memória,
constrói a organização e as regras, além do trabalho com
as emoções já citados anteriormente.

Uma das origens da cantiga é a maneira que se
encontrava para acalentar as crianças na hora de dormir.
Esse movimento foi tomando forma e por todo o mundo da
mesma forma que os contos de fadas, pois trazem em si
elementos da cultura a que pertence e a necessidade do
ser

humano

de

expressar

seus

pensamentos

e

sentimentos sobre o mundo, comum a todos. Por esse
motivo as cantigas e contos tradicionais continuam a
perpetuar pelo mundo, tratam do sentido de vida e
vivências externas e internas humanas.

A música a seguir é um exemplo dessas
cantigas populares:

Caranguejo não é peixe
Caranguejo peixe é
caranguejo só é peixe
na enchente da maré
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palma palma palma
pé pé pé
roda roda roda
caranguejo peixe é!
(SANTOS, 2017)

O mangue é um ecossistema típico da costa do
Nordeste brasileiro onde existe uma forma de vida típica do
mangue, ou manguezais, em que caranguejos, habitantes
naturais dessa região, são capturados para alimentação ou
comércio pelos pescadores do mangue.

Essa música retrata de forma lúdica a pesca do
caranguejo, que apesar de não ser peixe pode ser
pescado. Também fala da enchente da maré e a condição
natural das regiões em que essa tarefa ocorre nas
proximidades dos mangues.

Sabendo que o mangue, era o ecossistema
biologicamente mais rico do planeta, o
manguebeat precisava formar uma cena
musical tão rica e diversificada como os
manguezais. Na década de 90, em Recife, o
movimento manguebeat surgiu da mistura do
rock, maracatu, coco-de-Roda, hip-hop e
música eletrônica. Esse estilo tem como
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representante o músico Chico Science.
(SANTOS, 2017).

Além de ser uma diversão para as crianças a
canção pode transmitir alegria e diversidade cultural,
trazendo o respeito e consciência para a diversidade
cultural ao chamar a atenção para o tema. Isso é
fundamental para compreender sobre o mundo que a
cerca, segundo a BNCC:
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. (BNCC, p.2)

Muitas pessoas podem pensar que as crianças de hoje não
se interessa por cantigas de roda, mas podemos perceber
que a perpetuação dessas canções pelo mundo persistem
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no correr de dezenas de anos. Muitas delas são canções
de boca ou seja passadas através da tradição oral de
geração em geração. O que ocorre é que a oferta em
massa direcionada para o comércio possui muita influência
investimento para chegar até às nossas crianças e jovens.
Em seu livro vamos brincar de roda do Palavra Cantada os
autores citam de resultados sobre o interesse de adultos e
crianças pelo trabalho. Os autores ainda citam que ao
realizarem o CD deste trabalho as cantigas de roda
andavam esquecidas mas que houve interesse contínuo
por este tipo de música de tradicional.

Em 1996, quando fizemos o CD cantigas de
roda, esse tipo de música para crianças
andava bem esquecido[...]
Não havia
nenhuma expectativa quanto ao interesse que
o disco pudesse suscitar em adultos e
crianças, mas o resultado foi surpreendente.
O “Cantigas de roda” passou a ser campeão
de vendas dentro do selo Palavra Cantada,
abrindo caminho para dezenas em vários
cantos do país. [...] Isso tudo, certamente, tem
trazido em uma imensa contribuição a nossa
cultura e manterá vivo nosso cancioneiro
muitas por décadas. (PEREZ E TATIT, 2009)
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A música possibilita a experimentação diversos
papéis e sensações dentro das histórias mais variadas
possível. O mundo da imaginação torna-se vasto e a
experimentação desses tantos papéis dar a possibilidade
para a criança de colocar-se no lugar do outro experimentar
ser alguém o algo diferente do que ela é. É um momento
em que a criança deixa de ser apenas criança, aluno, neto,
sobrinho ou filho e pode ser uma borboleta, o papai a
mamãe, assim há, o senhor, um peixinho, o caranguejo, o
príncipe, a princesa o trovador da canção e tudo mais o que
ela quiser. O trabalho através das cantigas estimulam as
crianças a despertarem o cuidado e empatia pelo outro.

Além da imaginação, que traz possibilidades
infinitas dentro das mais variadas canções tradicionais e
cantigas de rodas, as crianças também podem se
beneficiar da construção do ritmo em seu desenvolvimento.
Músicas que trazem ritmos mais acelerados outras que
propiciam a percepção de momentos mais lentos, relações
de sons e silêncio fazem contrastes e auxiliam na
construção de percepções mais finas e aguçadas. Essas
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cantigas fazem parte do patrimônio cultural da humanidade
e são plenas de sentido. Ensinam brincando e acolhem a
todos, em especial as crianças pequenas.

CONCLUSÃO

Uma sociedade mais justa e harmoniosa requer
seres humanos que possuam valores para construí-la.
Dentro da educação sabemos que a formação de valores
fundamental tem início na infância e se estabelece, boa
parte, na adolescência e Juventude. Uma das formas de
conseguirmos transmitir esses valores é através da arte e
a música é uma parte que trabalha com as emoções e
auxilia na compreensão do ser humano em si mesmo ou
seja as crianças que compreendem suas emoções são
mais capazes de expressá-las, e o jovem que conhece
seus próprios sentimentos poderá trabalhá-lo tendo como
fonte inspiradora a arte. Iniciando esse trabalho de modo
lúdico que gere situações sociais e transmita os valores
mais altos de uma cultura expressando a diversidade
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importância de ela contribuir para a formação de pessoas
mais sensíveis a dor do outro e conscientes de si mesmas,
portanto, mais simpáticas empenhadas na transformação
de si mesmas e de um mundo melhor. Trabalhar valores e
transmitir as diversidades culturais é de grande importância
na vida das crianças e as cantigas de roda pode ser uma
forte maneira de realizar essa tarefa, além de poder ser
prazerosa e divertida.
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OS GÊNEROS TEXTUAIS NO LIVRO DIDÁTICO
DO PNLD
Lívia Aparecida de Oliveira

Ao identificarmos a importância do letramento,
como um processo efetivo de

compreensão da

importância e dos usos da comunicação escrita,
estabelece-se uma relação direta com o trabalho com
gêneros textuais. Isto é, trazê-los para a sala de aula,
tornando

objeto

de

reconhecimento,

apropriação,

discussão e utilização destes variados meios de acordo
com seus fins.
Dentro da proposta da Língua Portuguesa nos
anos iniciais, é de reconhecida importância o trabalho
com os gêneros textuais orais e escritos, na forma de
produção, interpretação, análise crítica, reescrita e
também analisando as diferenças linguísticas destas
duas formas de expressão. Os gêneros textuais
respondem às necessidades das sociedades e dos
grupos que os utilizam. Na escola, mesmo que a escrita
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produzida seja a partir de motivações externas, como as
propostas do professor, se estiverem exercitando os
portadores sociais de comunicação, estão, de fato,
despertando

para

tais

eventos

e

identificando

significados para as escritas, como pontua Marcuschi
(2001).
Nossos alunos não leem só na escola, pois o
processo de construção ultrapassa esses limites, e,
muitas vezes, é lá no cotidiano, em diferentes textos, no
acesso a diferentes formas de textos orais e escritos, nas
leituras de rua, na comunicação com a família, nas
situações sociais como um todo que ela se efetiva e
ganha mais significado. Cabe ao professor motivar essa
descoberta, trazer o entorno para dentro da sala de aula,
assim como levar as atividades de classe para a
comunidade, utilizando-se da condição de leitores e
escritores.
Nas obras didáticas, percebemos, nos últimos
tempos, um avanço nas apresentações escritas. Há
variadas expressões para serem interpretadas, como
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leitura de imagens, análise de situações para discussão
coletiva, levantamento da realidade, socialização dos
saberes e vivências.
Por muito tempo a escola não trabalhou para a
formação de leitores, contando apenas com atividades
meramente escolares, com fim em si mesmo, como nos
refere Rojo e Cordeiro (2004: p.10): “as práticas
escolares brasileiras tendem a formar leitores, com
apenas capacidades mais básicas de leitura, ligadas à
extração simples de informação de textos relativamente
simples”.
Trabalhando com variados gêneros textuais o
professor traz para a sala de aula situações em que o
aluno interage com simulações de textos não escolares.
É nessa aproximação que oportunizam condições para
que

o

aluno

compreenda

o

funcionamento,

as

peculiaridades de cada gênero, contribuindo para a
construção do aprendizado da leitura, da produção
textual e de compreensão.
Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais
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de Língua Portuguesa (Brasil, 2001, p. 30) há a
preocupação de atender as diversidades da expressão
escrita: "são os textos que favorecem a reflexão critica e
imaginativa, o exercício de formas de pensamento mais
elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena
participação numa sociedade letrada", que é um dos
objetivos do Ensino Fundamental.
Como princípio didático, precisamos focar em
ações de aprendizagem que contemplem variados
gêneros textuais nas salas de aula. Ora, fora delas estão
nossos alunos em contato com essa variedade de textos.
Esse trabalho exige um planejamento maior do
professor, que precisa apropriar- se dessas ferramentas,
para que com sucesso propicie situações variadas para
os alunos. O livro didático quando oferece esses
instrumentos faz o acesso mais fácil ao planejamento do
professor. Dentro das obras didáticas aprovadas pelo
PNLD, observamos, além do oferecimento de recortes
importantes destes gêneros, o desafio aos professores
de enriquecer suas práticas escolares, trazendo os
próprios portadores para dentro das salas.
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Para que o aluno aprenda a utilizar determinado
gênero textual, devem ter sido oportunizados vários
contatos com esse mesmo gênero, para que tenha
referência e perceba as reais situações de utilização.
Cabe

ao

professor

oferecer,

além

destes

recursos, condições adequadas de escrita, auxiliando na
tarefa de elaboração. Apresentando-lhe caminhos,
exemplos,

contextualizando,

mostrando-lhe

a

importância de um trabalho lingüístico que realmente
tenha sentido. Para isso, propondo produções com
sentido, dentro de temas abordados, com

reais

finalidades, tendo claros os objetivos da escrita.
Pontuando a relevância do tema e a conscientização de
que está sendo produzida comunicação, onde ela é o
emissor e serão variados os receptores, não apenas o
professor. Assim perceberá o quão concreto é este fazer.
Enumero, aqui, os variados gêneros presentes
nas obras que foram incluídas no PNLD: Receitas, bulas
de remédio, anúncios, listas, cartazes, notícias, bilhetes,
cartas,

e-mails,

literários

e

formulários.

Essas

apresentações geralmente encontram-se dentro de
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temáticas, que se utilizam de variados gêneros para fazer
a compreensão da situação social da unidade.
As atividades de leitura e escrita nos livros didáticos
do PNLD

Os seres humanos aprendem ao longo da vida.
Essas aprendizagens não se restringem aos espaços
escolares, nem mesmo à escrita, considerada um objeto
de ensino sistematizado, que se fecha na escola.
Aprender se torna significativo através de problemáticas
que precisam ser resolvidas, e a escrita, como forma de
comunicação, tem seus reais objetivos que devem ser
amplamente trabalhados com os alunos, já nas
atividades iniciais de alfabetização. Só se aprende a
escrever escrevendo, e isto deve ser pautado nas
experiências individuais e coletivas. A escrita presente na
sua relação com o sujeito, dentro de um espaço leitor,
onde se estabelecem relações bem pessoais, como a
escrita do próprio nome, que vem como fator muito
relevante na identificação de si como autor. As crianças
gostam de ser ouvidas, como nos alerta Cagliari (1997,
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p.101), e, ao expressarem suas opiniões sobre o que é
escrever,

têm,

através

dos

desafios

do

professor/mediador, o contato com diversas outras
possibilidades que nem sequer pensaram.
A escrita é algo com o qual nós,
adultos, estamos tão envolvidos que
nem nos damos conta de como vive
alguém que não lê e não escreve, de
como a criança encara essas
atividades, de como de fato funciona
esse mundo caótico e complexo, que
nos parece tão familiar e de uso fácil
(Cagliari, 1997, p.96).

Os trabalhos direcionados à alfabetização devem
necessariamente partir de motivações que justifiquem
esse fazer, propiciando aos alunos caminhos para que
eles construam, de forma consistente, os mecanismos da
apropriação

da

escrita

e

da

leitura.

Também

possibilitando a análise crítica da sociedade, pois
sabemos que o fazer pedagógico deve permitir tais
posturas, buscando um grupo consciente de seus
direitos e da responsabilidade social que isso implica.
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A escrita não deve ser considerada como um
simples meio de aprendizagens escolares, ou registros
de

conhecimentos,

mas

como

fator

cultural

imprescindível na espécie humana. Dessa forma, as
atividades oferecidas devem contemplar diferentes
gêneros de textos, seus usos e funções numa sociedade
letrada, como anteriormente já citamos a importância
dessa variedade escrita. Porém, mesmo com avanços
significativos

dos

estudos

sobre

o

processo

de

alfabetização, ainda observamos práticas escolares por
vezes distanciadas da funcionalidade da escrita no
contexto

social.

Corroborando

esse

pensamento,

Vygotsky (1998, p.139) afirma:

Até agora, a escrita ocupou um lugar
muito estreito na prática escolar, em
relação ao papel fundamental que ela
desempenha no desenvolvimento
cultural da criança. Ensina-se as
crianças a desenhar letras e a
construir palavras com elas, mas não
se ensina a linguagem escrita.
Enfatiza-se de tal forma a mecânica
de ler o que está escrito que se acaba
obscurecendo a linguagem como tal.
664

Revista SL Educacional, São Paulo, v.11 n.11, p.1-678, dez.2019

A sala de aula precisa tornar-se, com a mediação
do professor, um espaço alfabetizador, com movimentos
dinâmicos, fundamentado em diferentes modos de
organização para as atividades de escrita, transpondo a
visão fragmentada e descontextualizada, que, por muito
tempo, permeou, além das práticas, as obras didáticas.

Segundo Soares (2005), antes do Construtivismo,
os alfabetizadores tinham método e não tinham teoria.
Ensinavam pelo global, pelo silábico, pelo fônico, mas as
teorias que fundamentam esses métodos não eram
discutidas. Com o Construtivismo recusaram-se esses
métodos, mas não se propôs outro método alternativo.
Assim, antes se tinha um método e nenhuma teoria;
depois passou-se a ter uma teoria e nenhum método.
Passou-se até a considerar que adotar um método para
alfabetizar era pecado mortal. Como se fosse possível
ensinar qualquer coisa sem ter método.

Dentro desse contexto, as obras didáticas em sala
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de aula foram abolidas, criando uma lacuna de recursos.
Aos poucos, autores renomados, como a própria Magda
Soares,

trouxeram

a

visão

de

letramento,

de

alfabetização com significação onde a criança aprende a
ler e a escrever interagindo com textos reais, para dentro
dos livros didáticos. As apresentações das atividades
deixaram de ser as relações fonema/grafema, mas,
simultaneamente, o sentido e função que tem a escrita.
Soares (2005) fala sobre a pluralidade de
métodos quando se fala em alfabetização: “Diferentes
procedimentos, porque são diferentes objetos de
conhecimento e, portanto, diferentes processos de
aprendizagem.”
Temos dentro do livro didático uma possibilidade
de interação e real sentido dos textos que circulam em
nossa sociedade, mas tendo a consciência que estes
acrescentam, não substituem a circulação concreta
destes gêneros. Soares (2005) é enfática nisso: “Acho
que o livro didático pode cumprir essa função, sim. Mas
é preciso considerar que o livro didático sempre didatiza
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o real, ele é, inevitavelmente, uma escolarização do real”.

Na escola, os livros didáticos caminham ao lado
de variados portadores de texto, e o professor precisa
apresentar, além do livro, formas convencionais de
comunicação escrita, para que os alunos percebam a
função social destas escritas.

O
livro
didático
pode
representar o portador, e pode dar
sugestões ao professor para explorar
o gênero, o texto, pode propor
atividades com gênero, texto e
palavras
que
nele
apareçam.
Naturalmente, é importante que
também os portadores, textos e
gêneros reais estejam presentes na
sala de aula - livros, jornais, revistas,
cartazes, anúncios (Soares 2005).

O período de alfabetização é um dos mais
desafiadores da escola no momento atual, representa
um período de grande responsabilidade do educador e
que cobra resultados muito visíveis. Nessa hora, o auxílio
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de obras baseadas em concepções coerentes de
letramento vem como mais uma fonte de alternativas.

Nas obras analisadas, pude perceber, além da
variedade de gêneros, atividades que contemplam o
fazer escrito, com muitos enfoques. A apresentação das
tarefas se dá num contexto de unidade, que permite a
exploração coletiva, a troca, bem como a individualização
necessária para a construção. Posso citar, como
exemplos, jogos para recorte, passatempos, desafios,
expressão

escrita

através

de

relatos,

escritas

espontâneas, discussões, reflexões e apresentações
importantes, onde não se pontuam simplesmente os
erros, mas se leva em consideração as construções
feitas.

As atividades de escrita propostas nas coleções
didáticas devem ser combinadas com o projeto
pedagógico desenvolvido pelo educador, e não o
contrário. Como também nos alerta Rojo (2006): “A pior
forma de uso do livro didático é aquela em que o
professor perde a autonomia e abandona seu próprio
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projeto de ensino em favor daquele do livro, executando
as ações do autor de ‘fio a pavio’”.
Dentro

de

um

planejamento

pautado

no

conhecimento da turma como um todo, do projeto a ser
desenvolvido, e ainda que atenda às individualidades, o
professor precisa considerar as possibilidades do livro
didático, fazendo indagações do tipo: “Essa obra
contempla textos variados?”; “As atividades propostas na
obra estão de acordo com as concepções que pautam
minha prática?”; “Como se dá a interação entre os alunos
e o livro didático?”. E o mais importante, como Rojo
(2006) conclui:
[...] saber situar os discursos a que
somos expostos e recuperar seu
situacionismo social (quem escreveu,
com que propósito e ideologia, onde
foi publicado, quando, quem era o
interlocutor projetado, etc.) – é
importantíssimo
para
fornecer
artifícios para os alunos aprenderem,
na prática escolar, a fazer escolhas
éticas entre os discursos que circulam
a sua volta.
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Os livros didáticos atuais trazem atividades que
buscam refletir sobre o funcionamento do sistema de
escrita alfabética, como, por exemplo, comparação de
palavras, quanto às letras e sílabas, quantidade destas
rimas, composição e decomposição de palavras. Há um
respeito maior pela possibilidade de construção da
criança, motivando suas hipóteses.

Nas obras aprovadas no PNLD, podemos
destacar atividades que focam na alfabetização dentro
da perspectiva da linguagem como um fenômeno social,
onde os gêneros contemplam esse fim. Há valorização
das experiências culturais, contemplando as pluralidades
dialetais dos aprendizes. Também merecem destaque
atividades de autocorreção e autoavaliação dos alunos,
onde, de forma autônoma, podem comparar e perceber
seus avanços.

Dentro das dificuldades e carências que todos
conhecemos das nossas escolas públicas, não podemos
deixar de reconhecer os avanços e as possibilidades
apresentadas. Com critérios a serem repensados, o
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PNLD é, ainda, uma política pública que visa ao acesso
a um material didático de qualidade, se não ideal,
recomendada. As avaliações a que são submetidos têm
como foco propostas de ensino e aprendizagem que, do
ponto de vista dos atuais paradigmas científicos, é ou
aceitável ou, mesmo, do que se poderia considerar, no
momento, como ideal, conforme Rangel (2005).
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A IMPORTÂNCIA DO PPP NO SENTIDO DE
EFETIVAR UMA GESTÃO DEMOCRÁTICOPARTICIPATIVA NA ESCOLA

Cristina Bernadete dos Santos Berrelha

A escola é um lugar de inúmeros movimentos e
nesse espaço, diariamente, professores, alunos e família
vivenciam diferentes culturas, modos de pensar, de
dialogar, de educar e a busca para que haja uma interação
democrática entre essas vivências é fundamental.
O ensino no Brasil está pautado em princípios
democráticos previstos em leis, tais como a Constituição
de 1988 e a LDB 9.394/1996. O Artigo 14º dessa lei, por
exemplo, estabelece que os sistemas de ensino definirão
as normas de gestão democrática. Já o inciso II desse
Artigo baseia-se em princípios como a participação das
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comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
Entretanto, para que um processo se consolide é
necessário mecanismos para sua construção. Nesse
sentido, a gestão democrática também necessita de
mecanismos para acontecer, pois ela é um processo
contínuo e que está sempre em aperfeiçoamento.
Assim, quais seriam os mecanismos para gerarmos
interação entre os diferentes públicos de uma escola? Um
deles é o PPP, instrumento de fundamental importância
para se efetivar uma gestão democrática-participativa na
Escola. E por quê? Porque ele deve ser construído
coletivamente,
experiências,

com

base

necessidades,

em

diálogos,

opiniões

e

relatos,

visões

de

professores, alunos, pais e outros atores da escola.
Segundo Impellizzieri (S/D):
“o PPP é um trabalho coletivo que reúne
o diagnóstico da escola, a construção de um futuro
trabalho escolar por meio da participação de pais,
alunos professores, gestores e funcionários, a
inclusão de métodos e programas (como projetos)
para melhorar os índices de aprendizagem,
definição de metas e avaliações”.
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Desta forma, para que o PPP seja organizado várias
ações devem ser pensadas, tais como: diagnóstico;
construção do trabalho coletivamente; incentivo da
participação dos alunos; inclusão de métodos e programas
para auxiliar a aprendizagem dos alunos e elevar os
índices; definição de metas e avaliações.
A escola apresenta momentos e espaços valorosos
para

viabilizar

essas

ações,

como

as

Reuniões

Pedagógicas, os encontros do Conselho Escolar, as
Reunião de Pais e Mestres e as rodas de conversas com
os alunos. Entretanto, num ambiente democrático e
participativo é necessário que cada um compreenda seu
papel ao longo do processo, com respeito e humildade.
Ressalta-se, assim, a reflexão de Freire (2019, pag. 111):
“O diálogo, como encontro dos homens para a tarefa
comum de saber agir, se rompe, se seus polos (ou um
deles) perdem a humildade”.
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