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MÚSICA, CANTIGAS E BRINCADEIRAS 

DE RODA, FACILITANDO O PROCESSO 

DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Alecsandra Sabrina Ferreira da Silva Almeida 

 

 

 

RESUMO  

O presente artigo visa apresentar as contribuições 

oferecidas através do emprego da musicalização no 

período compreendido como primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, onde se dá ênfase aos processos de 

alfabetização e letramento de crianças. A música 

detém um poder criador e libertador, de modo a 

despertar estímulos, equilíbrio e felicidade, atuando 

diretamente no desenvolvimento motor, físico, social, 

cognitivo e afetivo, além de contribuir para com o 

enriquecimento do vocabulário dos indivíduos. Sendo 

assim, através da realização de levantamento 

bibliográfico, discute-se a musicalidade enquanto 

prática educativa, demonstrando sua relevância para 

o aprender discente. 

Palavras-chave: Alfabetização, musicalidade, 

aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

A temática abordada circunda os efeitos da 

inserção de músicas no contexto dos períodos 
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inaugurais do Ensino Fundamental, onde, em 

consonância com Farias (2013), se prioriza a 

alfabetização e letramento das crianças e, por 

conseguinte, desperta ansiedade tanto nas crianças 

quanto nos pais. 

O processo de alfabetização sempre foi 

considerado um dos assuntos mais debatidos por 

profissionais e autores que detém conhecimento no 

âmbito educacional, como o período adequado a se 

iniciar as atividades de alfabetização (Educação 

Infantil ou Ensino Fundamental?), divergindo em suas 

visões de mundo. No que lhe concerne, o letramento 

está vigente no dia-a-dia, visto que todos, sem 

exceção, estão submetidos a um mundo repleto de 

estímulos visuais, ou seja, prematuramente os 

indivíduos são submetidos ao universo letrado. 

Ademais, uma das maiores necessidades da 

atualidade é de formar leitores críticos e reflexivos, 

competentes o bastante para analisar as situações 

em que estão inseridos e criar suas próprias 

conclusões acerca destas, impedindo sua 

manipulação. Dessa forma, objetivou-se o 

ensinamento da leitura e escrita em instituições de 

ensino.  

Contudo, como formar, desde cedo, futuros 

leitores críticos e reflexivos na sociedade, sem que 

estes percam a maior necessidade da infância: a 

ludicidade?  

É notório que, no cotidiano escolar, crianças 

estão sendo vítimas de uma metodologia autoritária, 
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conservadora e mecanizada, em que as dinâmicas 

possuem caráter tradicional, onde não há o despertar 

da vontade no que se refere ao ensino-aprendizagem 

e nem de se reconhecer a relevância do aprender, por 

parte das crianças (FONTERRADA, 2005). Tais 

acontecimentos, portanto, sustentam a 

indispensabilidade de novas metodologias com 

aspecto inovador, diferenciadas e lúdicas, que 

atendam as singularidades de cada indivíduo. 

A música, enquanto forma de expressão 

artística, está presente no cotidiano da sociedade 

desde a história da humanidade, perpassando as 

diferentes culturas e continentes. No Brasil, ainda que 

ela se apresente sob a forma de diferentes 

linguagens, seu emprego nas diversas situações é 

característico, independentemente de classe social 

ou manifestações religiosas; fato é que a música 

acompanha o desenvolvimento e as relações 

interpessoais em suas localidades (GATTI, 2012). 

Dentre tantos significados atribuídos à 

musicalidade presente em nosso cotidiano, os efeitos 

proporcionados por ela como sentimento, emoção e 

provocação parte de cada um de nós, pois, como 

afirma Gatti (2012), “o poder que a música exerce 

sobre nós é indiscutível”. Logo, se para os adultos a 

música proporciona e provoca diversas sensações, 

para crianças isso não é diferente, elas sentem 

também as vibrações do universo musical. 

Partindo deste princípio, ao incluir a música 

como prática educativa, não se delimita o fato para 
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que disponha a influência lúdica em classe, mas sim 

permitir à ludicidade de executar sua potência efetiva 

direcionada no sentido de se tornar um grande 

recurso facilitador do processamento da 

aprendizagem, tornando a escola e as aulas 

sinônimos de atividades divertidas e acolhedoras, 

ampliando, também, o saber musical do aprendiz e 

contribuindo com seu desenvolvimento integral. 

Entretanto, a função executada pela música é 

pouco vinculada à prática pedagógica, se fazendo 

bastante presente como elemento recreativo, festivo 

e relaxante. Diante dessa situação, podemos 

caracterizar a musicalidade como originadora de 

estímulos, tranquilidade, felicidade e aprendizagem 

em prol da criança, além de externar a cultura 

(FONTERRADA, 2005). 

Desenvolvido a partir de uma revisão 

bibliográfica, o trabalho está estruturado em três 

capítulos principais: o primeiro deles traz a função 

social da alfabetização e os desafios cotidianamente 

identificados em relação a esse processo; o segundo, 

aborda os benefícios da musicalidade para o 

desenvolvimento, bem-estar e aprendizagem 

discente; o terceiro traz as considerações acerca da 

contribuição das brincadeiras cantadas no processo 

de alfabetização. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais obtidas por meio da pesquisa e 

elaboração do referido trabalho. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DA ALFABETIZAÇÃO E OS 

DESAFIOS DO PROCESSO  

Compreendemos a “alfabetização” como um 

processo incorporado ao letramento, cujo objetivo, 

como diz Soares (2003), é a ação de instruir/aprender 

a decodificar e assimilar o conjunto de letras, além de 

proporcioná-las conhecimento suficiente para que 

utilizem esse código para transcrever suas ideias, ou 

seja, ler e escrever. 

De acordo com Alves (1993), no contexto 

vigente, a escrita tem diversos usos, estando 

presente na maior parte das atividades cotidianas, e 

sendo a ferramenta principal para que possamos 

cumprir a maioria de nossos afazeres. Partindo desse 

pressuposto, a alfabetização é uma competência 

imprescindível, já que “saber ler e escrever é 

condição necessária à participação na sociedade 

letrada em que vivemos” (COLELLO, 2003), 

tornando-a, por conseguinte, o período mais 

relevante da formação acadêmica de um indivíduo.  

Atualmente, a competência de se estar 

alfabetizado, isto é, saber ler, escrever e fazer uso 

destes conhecimentos, é uma questão de 

sobrevivência. Ainda que se defenda o direito de 

todos ao acesso ao conhecimento, é fato que são 

muitos os seres humanos brasileiros que não sabem 

ler e, por isso, ficam à margem de debates e decisões 

da sociedade. Acerca disso, Garcia (2008) alega que 

“os iletrados sabem porque vivem as consequências 

sociais, políticas e econômicas; não sabem ler a 
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palavra, mas sabem ler o destino dado a quem não 

sabe lê-la”. 

Na sociedade vigente, o transcurso da 

alfabetização, estruturado pela relação entre leitura e 

interpretação, não consiste apenas na decifração do 

código escrito, abrangendo, também, a compreensão 

e interpretação, de modo a contribuir para com a 

geração de vínculos relacionais, compondo, assim, 

significados. Hoje, conhecer e dominar o complexo de 

escrita é possibilitar admissão nos desempenhos 

sociais letrados, atendo as inevitáveis exigências de 

“uma cultura grafocêntrica” (COLELLO, 2003). 

Há algum tempo, a alfabetização tem se 

tornado uma preocupação, isso também por conta 

das políticas públicas da educação do país, que 

implementaram o Ensino Fundamental de Nove Anos, 

onde se objetiva garantir que todas as crianças 

tenham um convívio escolar mais extenso, onde 

sejam oferecidas mais oportunidades de aprender e 

um ensino de qualidade (MATTIONI, 2014); e 

também o Plano Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa, que defende que as crianças, aos oito anos de 

idade, precisam compreender a performance do 

sistema de escrito, assim como dominar as 

correspondências grafofônicas, a fluência de leitura e 

domínio de estratégias de compreensão e produção 

de textos escritos (MATTIONI, 2014). 

Assim como afirma Soares (2003), a 

linguagem escrita enquanto um sistema formal, 

constituído por normas, convenções e diretrizes, se 
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efetiva pela viabilidade de uso concreto nas mais 

variadas ocasiões e para as mais distintas 

finalidades. Contudo, somos conduzidos a um 

antagonismo específico de nossa própria língua: 

enquanto uma estrutura, não consente 

transgressões, sob condenação de abortar a 

conjuntura de clareza e comunicação; em 

contrapartida, é um recurso que propicia “dizer tudo”, 

ou seja, um sistema totalmente e infindavelmente 

apto ao poder de criação do indivíduo. Garcia (2008) 

complementa o raciocínio ao apontar que “a escrita, 

assim como liberta, também domina, razão porque 

não basta ensinar ler e escrever, mas junto refletir, 

discutir o uso incluso destes conhecimentos”. 

A fim de harmonizar esses dois aspectos 

linguísticos presentes em um ímpar complexo de 

ensino, se faz necessário a compreensão acerca de 

dois embates: conceitual e ideológico. A adversidade 

conceitual consiste na distinção dos termos 

“alfabetização” e “letramento” e sua aplicabilidade. 

Sabe-se que, ainda que tenham significações 

distintas e podem ser processos paralelos, 

sincrônicos ou não, eles, de fato, se complementam. 

Contudo, em uma visão inovadora, que defende o 

progresso e transformações, de alfabetização, criada 

em oposição as práticas tradicionais, o 

processamento da alfabetização abrange a 

experiência do letramento, que não é nada além de 

um pleonasmo em relação de como a instrução da 

língua escrita já é configurada (COLELLO, 2003).  
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Soares (2003) defende a equiparação a meio 

de um e outro e a ideia de que um complementa o 

outro, destacando o discernimento terminológico:  
A distinção é necessária porque a 

introdução, no campo da educação, do 

conceito de letramento tem ameaçado 

perigosamente a especificidade do 

processo de alfabetização; por outro 

lado, a aproximação é necessária 

porque não só o processo de 

alfabetização, embora distinto e 

específico, altera-se e reconfigura-se 

no quadro do conceito de letramento, 

como também este é dependente 

daquele. (SOARES, 2003) 

Relacionando as propostas pedagógicas, a 

assimilação da ocorrência do letramento, consiste 

tanto para eliminar definitivamente a metodologia 

mecânica de ensino instrumental, bem como se 

repensar acerca dessas práticas mecânicas de 

ensino instrumental, focalizando na singularidade da 

alfabetização. Diante dessa imprecisão conceitual, 

destaca-se o principal atravanco dos educadores 

perante o ensinamento da linguagem escrita: o 

alfabetizar letrando. Dessa forma, a aprendizagem da 

leitura e da escrita durante o processo de 

alfabetização objetiva a ampliação do acesso à 

cultura letrada das crianças, já que desde novas são 

submetidas a diversos textos, devendo a escola 

repensar seu papel e começar a considerar o 

aprofundamento dos saberes referentes a leitura e 

escrita que as crianças trazem de casa. 
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Um dos maiores desafios dos professores, 

atualmente, é transmitir o conhecimento acerca das 

matérias escolares sem que sejam utilizadas 

metodologias tradicionais, as quais, comumente, se 

destacam na rotina didática. Quando se trata do 

processamento de alfabetização e letramento, o 

desafio permanece: letras, sílabas e palavras são 

expostas, sem que apresente sentido à criança, além 

dos pais exercerem grande pressão para que os filhos 

aprendam de imediato a leitura e escrita. Como afirma 

Colello (2003), a alfabetização só pode ser 

considerada significativa se o processo ocorrer em 

um contexto histórico e cultural e ser dotado de 

sentido, haja visto que é por intermédio da vida social 

em que os indivíduos adquirem marcos referenciais 

para assimilar suas vivências e aprender a definir 

significados em consonância com as demandas 

culturais. 

Mattioni (2014) ainda complementa, 

atribuindo à escola o dever de, “por meio do processo 

de interação e de diálogo, ampliar as formas das 

crianças serem e estarem neste mundo”. 

É fato que a escola não é única responsável 

por introduzir a criança no universo da escrita, 

entretanto é o local em que a mesma deve ser mais 

instigada a experimentar e vivenciar eventos de 

leitura e escrita de diversas formas e em ambientes 

distintos, sempre lançando como desafio às crianças 

o retratar destes eventos por meio da escrita, afinal é 

por meio da leitura e escrita e, por conseguinte, do 
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diálogo, em que as crianças vão entendendo, 

incorporando e construindo as significância do 

mundo. Para tanto, a escola requisita um outro 

personagem de fundamental importância no contexto 

da alfabetização: o professor. Assim, o docente deve 

ser constantemente estimulado e desafiado a refletir 

perante sua profissão, sobre o que ela exige, e, 

assim, estar em constante busca por conhecimento 

(MATTIONI, 2014). 

Na metodologia tradicional de alfabetização, 

compreendia-se que a relação central era aquela 

onde o professor tem domínio do conhecimento e o 

aluno que não sabe. Hoje, entretanto, como acredita 

Soares (2003), o processo de alfabetização se dá 

entre a criança e a escrita, incumbindo ao docente a 

função de mediador principal, mas não o único.   

Portanto, é necessário observar o retorno que 

o discente dá diante do plano pedagógico, de modo 

que este não transpasse uma visão autoritária e 

pouco significativa. Quando essa situação se efetiva, 

muitos alunos não mobilizam seus trabalhos 

cognitivos para que consigam compreender o 

processo de ler e escrever, já que não apresenta 

sentido o fato de primeiro aprender para que depois 

apresente sentido quanto à sua aplicabilidade. Alves 

(1993) complementa, afirmando que “o que se 

observa é, sem dúvida, o distanciamento da atividade 

de escrever com alguma finalidade, enquanto 

professores e alunos se perdem no ‘sobe e desce a 

montanha’ que não leva a lugar nenhum”. 
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Assim, para a criança aprender a ler e 

escrever, ela precisa estar ciente das funções da 

língua escrita na sociedade. Isso se justifica pois, 

quando a mesma cresce numa atmosfera 

alfabetizadora, convivendo com pessoas que leem, 

recebem cartas e e-mails etc., têm contato e acesso 

à função social da escrita. Em outras palavras, para 

estes pequenos seres humanos, não existe nenhum 

mistério no ler e no escrever. Porém, quando a 

situação não decorre deste modo, ou seja, cresce 

num ambiente cujos adultos se questionam acerca do 

“por que escrever”, tornando insignificantes essas 

competências, a criança não vê sentido na escrita sob 

a mesma óptica (SOARES, 2003). 

Portanto, a fim de que se atinja o objetivo 

esperado no ambiente escolar, as crianças devem ser 

permitidas e desafiadas a aprender. Para tanto, o 

professor pode (e deve, segundo Fonterrada (2005)) 

incluir em seu planejamento e práticas educativas os 

situações lúdicas, responsáveis pela transformação 

da atmosfera da sala de aula num local acolhedor, 

motivador e prazeroso. No caso da alfabetização e 

letramento, a musicalidade pode exercer um auxílio 

no que tange a aquisição do ler e escrever. 

A TRAJETÓRIA DA MÚSICA ATÉ O CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

Para que o docente alcance o resultado 

almejado com seus alunos, é necessário que o 

ambiente seja preenchido por motivação. A 

motivação é a peça fundamental para o progresso da 
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aprendizagem, seja ela em qualquer ramificação, 

como a alfabetização e letramento. Isso permite 

impulsionar o discente de forma que ele conquiste os 

objetivos propostos de maneira satisfatória. Jogos, 

brincadeiras, música, brinquedos, entre outros, são 

ferramentas lúdicas, os quais, quando utilizados com 

um objetivo determinado, são facilitadores do 

desenvolvimento e obtenção de conhecimento da 

criança, proporcionando-os a formação de conceitos, 

estabelecer relações entre diferentes ideias e fazê-las 

de forma lógica, desenvolver expressão oral, reforçar 

habilidades sociais, fazendo com que esta construa 

seu próprio conhecimento. 

A música, dentro do ambiente escolar, tem 

sua utilização restringida a datas especiais e 

comemorações específicas; os docentes, 

comumente, não a veem como um recurso 

pedagógico. Contudo, ela, sob suas mais variadas 

vertentes, é algo presente no cotidiano dos indivíduos 

desde o período da Grécia Antiga, onde, para os 

gregos, era um meio de cultura intelectual, já que se 

relacionavam à literatura e à arte. Eles acreditavam 

que, através do ritmo e harmonia das músicas, era 

transmitida “cultura de espírito”, concedendo 

equilíbrio, relacionado à cultura corporal. 

Fonterrada (2005) menciona Platão, o qual, 

em muitos de seus textos, cria uma extensa 

discussão de caráter estético e ético sob perspectiva 

da música. O filósofo acreditava que a música 

possuía poder suficiente para afetar positivamente o 
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temperamento e índole emocional dos indivíduos, 

produzindo conjunturas emotivas nos ouvintes. Já 

Aristóteles defendia a função da música sobre o 

interno de um ser, como o estado de espírito e alma, 

de modo que propiciaria modificações, porém, sua 

utilização não era útil quando se tratava de utilização 

para com a educação moral. Contudo, a música, 

desde este período, era relacionada a um objetivo 

pedagógico por Platão, já que alegava que, por 

intermédio dela, era possível encontrar o equilíbrio e 

perfeição aos indivíduos. 
O principal papel da música é 

pedagógico, pois sendo responsável 

pela ética e pela estética, esta 

implicada na construção da moral e do 

caráter da nação. [...] A boa música 

promove o bem-estar e determina as 

normas de conduta moral, enquanto a 

música de baixa qualidade destrói. 

(PLATÃO, s.d. apud FONTERRADA, 

2005) 

O filósofo Rousseau foi um dos indivíduos 

pioneiros a retratar sobre a Pedagogia Moderna, por 

ter identificado que a criança possui necessidades, se 

fazendo imprescindível educá-la em função de sua 

natureza. A pedagogia musical rousseauniana tinha a 

vivência lúdica como alicerce, além de visar o respeito 

à criança nas suas próprias fases de aperfeiçoamento 

e crescimento, seja nas vertentes psíquicas, físicas e 

intelectuais, já que cada um é ímpar e o processual 

de ensino-aprendizagem tem a obrigação de objetivar 
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a estruturação integral do ser, não apenas no 

acúmulo de conhecimentos.  

Ainda que tenham desenvolvidas diversas 

teorias, por diferentes fontes, muitos deles 

reconheciam a função pedagógica da música, de 

modo que esta exercia influências positivas sobre o 

desenvolvimento infantil. 

Na Constituição Brasileira, foi sancionada a 

Lei n°11.769/2008, uma alteração nas Leis de 

Diretrizes e Bases n°9394/1996, a qual estabelece a 

obrigatoriedade no ensino de música nos colégios de 

Educação Básica, no que se refere às competências 

próprias dessa linguagem. Embora não seja aplicada 

à Educação Infantil, o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil propõe o emprego da música 

desde os pequenos (berçários), de modo a 

estabelecer um vínculo afetivo fundamental para 

incitar na criança a confiança, sendo um fator 

relevante e facilitador no processo de ensino-

aprendizagem.  

Contudo, na prática, tal medida não é efetiva, 

tampouco vigente. Sabe-se, portanto, que o professor 

deveria ampliar seu trabalho com a música, visto que 

ela contribui na socialização, noção de espaço e 

inúmeros outros benefícios às crianças. 

Portanto, enquanto uma atividade lúdica, a 

música, seja sob forma de cantigas ou brincadeiras 

de roda, por exemplo, invade e contagia a criança, 

proporcionando-a um aprendizado de forma 

prazerosa; ela propicia o trabalho de escuta, de modo 
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a levar a criança a ouvir e analisar. Cantigas, 

brincadeiras de roda e parlendas devem ser muito 

requisitadas no ambiente escolar, por proporcionarem 

à criança a experimentação de seu corpo, exercitar a 

linguagem, o canto, a dança, a mímica e a 

motricidade e descobrir a si mesma e ao outro.  

As cantigas de roda são canções criadas a 

datar de experiências de vida de qualquer 

coletividade humana, sendo, assim, anônimas e 

espontâneas, além de possuírem uma sequência 

natural e harmônica com o desenvolvimento humano.  

Gaspar (2010 apud Melchert et al., 2016) 

define as cantigas de roda como sendo: 
Canções populares, que estão 

diretamente relacionadas com a 

brincadeira de roda. Conhecidas como 

cirandas, e representam os costumes, 

as crenças, o cotidiano das pessoas, a 

fauna, a flora, culinária, dentre outros 

aspectos de um lugar. As cantigas 

possuem uma letra fácil de memorizar, 

sendo formada por rimas e repetições 

que prendem a atenção das crianças, 

de modo que estimula a imaginação e 

a memória. (GASPAR, 2010 apud 

Melchert et al., 2016) 

As cantigas e brincadeiras de roda chegaram 

ao território brasileiro por seus colonizadores, 

portugueses. (FARIAS, 2013). Gradativamente, as 

cantigas de rodas foram sendo aperfeiçoadas e 

“abrasileiradas”, de modo que se tornassem uma das 

referências quanto se trata da cultura do país. 
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Como afirma Chiarello (2003), as cantigas e 

brincadeiras de roda são difundidas verbalmente, 

“sendo abandonadas em cada geração e reerguidas 

pela outra numa sucessão ininterrupta de movimento 

e de canto quase independente da decisão pessoal 

ou do arbítrio administrativo”. (CHIARELLO, 2003). 

No âmbito da Educação Infantil, as cantigas 

de roda são utilizadas, além de um recurso de 

diversão, como um meio de estabelecer a 

socialização daqueles que ali estão presentes, já que 

a brincadeira, enquanto uma necessidade das 

crianças, possibilita a significação e ressignificação 

do mundo individual de cada um, construindo sua 

autossuficiência e adquirindo embasamentos que 

auxiliarão na vida adulta. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da 

Educação estabelecem associações com as práticas 

educativas e o resgate da cultura popular de um povo. 

Sabendo disso, ao inserir as cantigas e brincadeiras 

de roda no contexto escolar, portanto, representam 

grande significância já que qualificam o ambiente em 

suas singularidades, além de fazer com que as 

cantigas retornem às brincadeiras infantis. 

CANTIGAS, BRINCADEIRAS DE RODA E 

ALFABETIZAÇÃO 

Há consciência no âmbito educacional que a 

incorporação da escrita pode ser desenvolvida por 

duas formas: a primeira, como uma representação da 

linguagem, enquanto a segunda, como um código de 

transcrição gráfica das unidades sonoras. Ou seja, 
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basicamente, como Alves (1993) afirma, para 

desenvolver a capacidade de ler e escrever é 

necessário que o aluno detenha o conhecimento das 

letras e os sons que as representam.  

Desde cedo, ainda que não sejam 

alfabetizados, os discentes distinguem uma 

concepção figurativa (imagem) de uma concepção 

letrada (escrita), por exemplo, como expõe Ferreiro 

(2001 apud MATTIONI, 2014.):  
[...] crianças elaboram ideias próprias 

a respeito dos sinais escritos, ideias 

estas que não podem ser atribuídas à 

influência do meio ambiente. Desde 

aproximadamente os quatro anos, as 

crianças possuem sólidos critérios 

para admitir que uma marca gráfica 

possa ou não ser lida, antes de serem 

capazes de ler os textos 

apresentados. O primeiro critério 

organizador de um material composto 

por várias marcas gráficas é o de fazer 

uma dicotomia entre o “figurativo”, por 

um lado, e o “não-figurativo”, pelo 

outro. Isto é, aquilo que é “uma figura” 

não é para se ler (embora possa ser 

interpretado). Para que se possa ler, 

são necessários outros tipos de 

marcas, definidos inicialmente por 

pura oposição ao figurativo e, às 

vezes, na ausência de qualquer termo 

genérico (“letras” ou “números”). 

(FERREIRO, 2001 apud MATTIONI, 

2014) 
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São diversos os mecanismos e estratégias 

para se atingir tal objetivo e, para que isso seja 

concretizado, podem ser feitas intervenções pelo 

professor, inclusive por meio dos textos contidos nas 

cantigas e brincadeiras de rodas, os quais, as 

crianças, em sua maioria, já conhecem e sabem de 

cor.  

Como já explanado, a inserção das cantigas 

e, portanto, música, no geral, na esfera educacional, 

propicia inúmeros benefícios para os indivíduos de 

todas as faixas etárias, como estímulos, 

tranquilidade, felicidade, aprendizagem e motivação; 

para os mais novos, a música auxilia no processo de 

aquisição de fala, por exemplo. Ademais, a música é 

capaz de exercer papel de linguagem, onde o 

educador pode interagir com o aluno por meio dela, 

buscando desbravar o universo em que ela vive, 

como sua tradição e ritmos preferidos. 

Pode-se observar uma criança que é 

estimulada com a música quando ela tenta 

“cantarolar” canções que ouvira e tenta imitar e se 

socializar com o ambiente, já que a música é um 

produto cultural e universal, e está presente na vida 

de todos e em todo o mundo. (FONTERRADA, 2005) 

O Brasil possui uma riqueza na esfera cultural 

e artística que precisa ser [re]incorporada nas 

escolas. Assim, ao submeter os discentes à influência 

de Cantigas e Brincadeiras de Roda faz com que 

recebam cultura, essa passada de geração em 
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geração e presentes no cotidiano infantil desde muito 

tempo. 

Ainda que os benefícios sejam diversos no 

processo de desenvolvimento de um ser humano, no 

ambiente escolar pouco se é utilizada a 

musicalização para com esta finalidade. 

O período de alfabetização é um dos mais 

importantes do conhecimento obtido nas escolas, já 

que, neste momento específico, o indivíduo constrói a 

base de seu conhecimento, de modo que isso 

propicie sua inserção na sociedade letrada vigente. 

Por conseguinte, a alfabetização não consiste em um 

processamento onde a criança desenvolve 

habilidades de apenas a codificar e descodificar, já 

que, como explicitado anteriormente, o letramento 

deve estar concomitantemente relacionado. 

Nos dias atuais, há diversos estudos que 

pregam teorias, modelos, níveis, métodos e eventos 

que devem ser seguidas para alfabetizar uma criança, 

no entanto, nada disso prossegue se não despertar 

em cada discente um encantamento, o prazer e a 

atração pelo assunto a ser trabalhado que, no caso, é 

a leitura e escrita. A partir desta concepção, as 

cantigas e brincadeiras de roda são introduzidas, 

criando ambientes agradáveis, alegres e favoráveis à 

alfabetização. Como defende Farias (2013), o 

ambiente deve promover estímulos, pois: 
Quando pensamos a alfabetização, é 

necessário que pensemos também no 

desenvolvimento da criança em todos 

os aspectos, desde o social até o 
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cognitivo, por isso a relevância do uso 

das cantigas e brincadeiras nessa 

fase, pois permitem a criança criar e 

firmar seu próprio pensamento, 

mediante a representação e a 

construção que as brincadeiras 

trazem, através dos papéis 

representativos. (FARIAS, 2013) 

Embora a realidade atual seja marcada por 

intensos avanços tecnológicos, muitos contribuintes 

para a construção absoluta do indivíduo têm sido 

perdidos, conduzidos ao esquecimento. A ludicidade 

presente nas cantigas e brincadeiras de roda, por 

exemplo, vem sendo abreviada, quando, na verdade, 

deveria se mostrar cada vez mais presente. Quando 

as crianças se submetem a dar as mãos em círculo, 

ouvir, cantar, tocar, elas interagem e socializam umas 

com as outras; se isso não ocorre, as relações 

humanas passam a ser comprometidas.  

As cantigas propiciam a exploração de 

aspectos expressivos, de forma lúdica e mágica, visto 

que trabalha, também, com a imaginação dos 

discentes e, portanto, seu emprego consiste em uma 

ferramenta para auxiliar no desenvolvimento da 

leitura. Por serem práticas concretas manifestadas, 

comumente, através da tradição oral, também podem 

ser resgatadas tanto oralmente como sob a forma de 

escrita. A sonoridade presente nas canções das 

cantigas e brincadeiras de roda descomplexifica o 

processo de memorização, auxiliando-o, 

favorecendo, assim, um estágio posterior, como a 
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elaboração de um trabalho de simulação de leitura 

como uma atividade de escrever o texto memorizado, 

bem como para correlacionar o universo oral com o 

escrito. 

O ato de trabalhar com cantigas possibilita o 

desenvolvimento global da criança, de maneira a 

prepará-la para as fases seguintes do processo 

educativo, afinal, como afirma Gatti (2012), ela se 

desenvolve e se afirma como ser humano através da 

experiência. 

Portanto, os educadores detêm um grande 

desafio enquanto professores alfabetizadores, onde 

necessitam cogitar sempre caminhos que facilitem o 

aprendizado, usufruindo de mecanismos e recursos 

variados para que se atinja seu objetivo, não 

esquecendo de que seu trabalho, pela aprendizagem, 

contribuirá para com a formação de um sujeito em sua 

totalidade, um sujeito caracterizado como complexo, 

nos mais distintos aspectos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em vista dos argumentos explicitados na 

pesquisa desenvolvida, compreende-se que a escola 

é um espaço de socialização e formação, onde 

induzirá seus discentes à obtenção da base de 

formação necessária para um ser futuro, sobretudo 

quando se refere à alfabetização e letramento. Ainda 

que se objetive um processo um tanto quando 

complexo, não se pode distanciar as crianças da 

necessidade que possuem: o brincar. O brincar é um 

direito da criança, amparado na Lei 8.069/90, do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas 

afinal, como conciliar ambos, de modo a conquistar 

resultados satisfatórios? 

Diante do trabalho desenvolvido, ficou 

perceptível os benefícios trazidos por meio do brincar, 

sendo de suma importância no processo de 

desenvolvimento infantil, uma vez que proporciona 

maior evolução nos aspectos psicomotores, 

psicológico, social, emocional e cognitivo, priorizando 

e despertando o prazer e diversão.  

A musicalidade, quando presentes em sala 

de aula, transformam a esfera educacional, 

proporcionando descontração, prazer, motivação e 

felicidade. No contexto da alfabetização, torna-o um 

momento ímpar na vida da criança, permitindo maior 

eficácia no conteúdo ministrado, já que, como afirma 

Gatti (2012), “no contato com a musicalidade, a 

criança exercita o raciocínio e a memória, estimula o 

gosto pelo canto, desenvolve naturalmente os 

músculos aos ritmos das danças ingênuas”, além de 

a música, nos seus mais variados estilos, ser 

considerada um excelente incentivo à linguagem, por 

auxiliar, sobretudo, na aquisição de vocabulário.  

Ademais, àqueles indivíduos já alfabetizados 

ou em processo final de alfabetização, beneficiam-se 

até a capacidade de interpretar textos, quando se tem 

contato com canções, e o aprendizado de 

matemática, por exemplo; são símbolos, bem como 

as notas musicais. 
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Sendo assim, é necessária a reflexão acerca 

da inclusão de novos mecanismos a fim de se atingir 

com maior eficácia o objetivo central, que é educar, 

alfabetizar, letrar, despertando o prazer do aprender 

por parte das crianças durante a realização das 

atividades.  

Portanto, através da pesquisa, constatou-se 

que a atitude de distanciar as brincadeiras do 

processo de aprendizagem não possui nenhum 

embasamento científico, se justificando, na maioria 

das vezes, num falso discurso de que “a escola deve 

ser levada a sério e que brincadeira tem hora certa”. 

Assim, conclui-se que o processo de obtenção de 

conhecimento nas escolas deve ocorrer de forma 

prazerosa e natural, não havendo ferramenta aliada à 

educação melhor que as brincadeiras. Dessa forma, 

o lúdico, como um todo, é quem deve ser levado a 

sério pela classe docente e estimulado pela mesma, 

além de ser a linguagem universal das crianças e, por 

conseguinte, da infância. 
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A ESCOLA E SUA IMPORTÂNCIA NA 

FORMAÇÃO DO INDIVIDUO. 

 

Ana Paula Souza Galvão 

 

Nos tópicos família e escola pudemos 

escrever, ainda que brevemente, sobre a família e 

como a partir da sua constituição, esta vem 

modificando-se com as transformações sociais, 

políticas, econômicas e sociais. E escrevemos 

também sobre a escola como local de aprendizagem, 

de interações. Agora passaremos a tratar a 

importância de a família relacionar-se bem com a 

escola e vice-versa.  

Ao analisar os processos de desenvolvimento 

e de aprendizado, Vygotsky (1991), propôs um 

complexo estudo sobre esse tema. Um dos pontos de 

reflexão, que esse autor destacou é que o bom ensino 

é aquele que leva ao bom desenvolvimento e Rego 

(1998), aprofunda esse tema. Creio que as reflexões 

desses autores abrem caminho para esse estudo. 

Esse conceito de desenvolvimento e aprendizagem, 

segundo Vygotsky (1991), pode ser compreendido 

como a distância entre o que o aluno é capaz de 

aprender, em seu desenvolvimento normal, e aquilo 

que ele não consegue desenvolver sozinho, mas 

consegue realizar no contexto da interação com o 

meio escolar e familiar, na mediação com o outro. 
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Penso que a família e a instituição escolar 

compartilham a mesma função educacional, embora 

uma não possa, ou não apresente condições de fazer 

o serviço do outro. 

Nos tempos atuais, o desempenho dos pais 

deixa muito a desejar, principalmente, nos modelos 

de ensino e aprendizagem, pois isto exige prática e 

acompanhamento do desenvolvimento, já que a 

criança, ou adolescente não apresenta maturidade 

suficiente para enfrentar suas dificuldades sem a 

presença e os limites colocados pelo adulto. 

A comunicação entre pais e professores ou 

gestores deve ser uma via de mão dupla, na qual 

cada um compartilha informações e aprende com o 

outro para o benefício das crianças e adolescentes. 

Assim, a escola, precisa garantir uma relação de 

diálogo, ouvindo o que a família tem a dizer e se 

colocando como parceira no processo de 

desenvolvimento dos alunos. A escola precisa 

demonstrar interesse e apresentar atitudes livres de 

preconceitos para com os alunos e suas famílias. Ela 

precisa, ainda, agir como moderadora das 

ansiedades das famílias, com vistas a contribuir na 

resolução de problemas apresentados pelos alunos. 

A aprendizagem é um processo individual, 

porque cada um tem um jeito de apropriar-se do 

conhecimento, o que acontece desde o nascimento e 

se estende por toda a vida.  
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A aprendizagem envolve pensamento, afeto, 

linguagem e ação. Esses processos precisam estar 

em harmonia para que o sucesso seja obtido, e a 

família tem papel essencial e indispensável nesse 

processo. A família sempre desenvolveu e sempre 

desenvolverá expectativas com relação aos filhos. 

Com relação ao processo educacional, não é 

diferente.  

Quase todos os pais querem que os filhos 

tenham sucesso escolar, e quando não há um 

desenvolvimento satisfatório é preciso analisar o 

estudante, a sua família e a escola.  

É muito comum os pais ou responsáveis serem 

chamados às escolas para resolverem assuntos 

relativos à indisciplina de seus filhos. Isso afasta do 

convívio escolar, aqueles que poderiam ser parceiros. 

 Precisamos então criar estratégias que criem 

laços entre a escola e as famílias. Elas precisam 

sentir-se pertencentes também à escola.  

Precisamos acreditar que a união da escola e 

da família resultará num processo ensino-

aprendizagem com maiores condições de obtenção 

de sucesso. Essas duas entidades socialmente 

construídas precisam e devem estar conscientes do 

seu papel, devendo ser participantes do processo de 

desenvolvimento dos alunos/filhos, de modo que eles 

sejam autônomos e críticos para agir na sociedade. 
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As transformações ocorridas em nossa 

sociedade levaram a uma divisão de 

responsabilidades. Hoje, em nossa sociedade 

contemporânea, a família não é mais a única 

responsável pelo desenvolvimento da educação 

escolar das crianças.  

Na Constituição Federal apresenta a 

importância da participação ativa dos pais na vida 

social e cognitiva da criança, a família deve agir como 

potencializador da educação formal de seus filhos, 

incentivando e acompanhando o desenvolvimento do 

indivíduo. Nota-se nos seguintes artigos da 

Constituição Federal (1988) o papel que a família 

deve desempenhar na criação e educação de seus 

membros:  

Art. 205. A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. [...]  

Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, 
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além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e 

opressão. [...]  

Art. 229. Os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos 

menores, e os filhos maiores têm o 

dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade 

(BRASIL, 2002). 

De acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990:  

Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e 

do Poder Público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. 

Art. 53. A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania 

e qualificação para o trabalho. [...] 

Parágrafo único. É direito dos pais ou 

responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais 

[...] 
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Art. 55. Os pais ou responsável têm a 

obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino [...] 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos 

pais ou responsável: 

V - Obrigação de matricular o filho ou 

pupilo e acompanhar sua frequência e 

aproveitamento escolar (BRASIL, 

2002). 

Assim, segundo a legislação, a educação é um 

dever da família e da escola. Ambas devem interagir 

para garantir os direitos da criança nas questões 

referentes ao ensino, dando-lhes suporte e apoio para 

o pleno desenvolvimento da aprendizagem. 

Tanto a família quanto a escola 

desejam a mesma coisa: preparar as 

crianças para o mundo; no entanto, a 

família tem suas particularidades que 

a diferenciam da escola, e suas 

necessidades que a aproximam dessa 

instituição. A escola tem sua 

metodologia filosofia, no entanto ela 

necessita da família para concretizar 

seu projeto educativo. (PAROLIM, 

2005, p. 99) 

Sendo assim, cabe às duas instituições 

auxiliar o indivíduo no seu processo de 

desenvolvimento, sendo que um ambiente saudável, 

cercado de incentivas e boas relações, tende a fazer 

com que o aprendizado da criança seja positivo.  
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Dessa forma, escola e família devem 

estabelecer relações de colaboração, em que a 

família possa agir como potencializador do trabalho 

realizado pela escola, de forma a incentivar, 

acompanhar e auxiliar a criança em seu 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que a escola 

realize uma prática pedagógica que contribua na 

formação do ser crítico-reflexivo, e que valorize a 

participação ativa dos pais no processo educativo, 

contribuindo assim, para a construção de uma 

sociedade transformada. 

Em diversos momentos percebemos as 

dificuldades da aproximação da escola com a família. 

Os funcionários da escola sentem que as famílias não 

reconhecem e nem tão pouco valorizam o trabalho 

realizado, desmerecendo e desestimulando o 

trabalho realizado. 

Muitas vezes, por não ter clara essa divisão, 

a escola terceiriza problemas aos pais, e vice-versa, 

o que gera sentimento de impotência e sobrecarga 

em ambos os lados. Os papéis dos educadores e da 

família são complementares distintos, em casa, há 

uma relação de autoridade entre pais e filhos.  

A criança possui também uma posição 

privilegiada e, por mais que se comportem mal, os 

relacionamentos se mantêm. Na escola, o cenário 

muda. O aluno se torna mais um integrante do grupo, 

aprende a lidar com novas regras, experimenta 

conflitos e percebe que as relações dependem de 
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suas ações. Além do conhecimento, a criança deve 

adquirir na escola competências indispensável para o 

convívio em sociedade. 

Cabe a nós, educadores, contribuir para esse 

aprendizado e buscar maneiras de lidar com os 

conflitos inerentes ao processo. Isso requer boa 

formação, estudo coletivo, envolvimento da equipe, 

reflexão, avaliação e aperfeiçoamento.  

Só assim nos sentiremos amparados e 

seguros para atuar no dia a dia. O fracasso da 

Educação familiar não pode significar também o 

insucesso da escola. Não podemos depender do bom 

desempenho dos pais para educar nossos alunos 

para a vida em uma sociedade democrática, mais 

equilibrada e justa e nem esperar estudantes ideais 

como um pré-requisito para obter êxito.      As crianças 

que trazem dificuldades de casa são as que mais 

precisam do nosso apoio para se inserir socialmente. 

 Como profissionais da Educação, podemos 

construir uma escola capaz de dar conta do que 

ocorre no espaço sob sua responsabilidade tanto em 

relação à aprendizagem quanto ao comportamento 

social. 

Se por um lado, a relevância entraves na 

relação família e da escola como contextos 

privilegiados de desenvolvimento humano está bem 

consolidada em virtude dos estudos da psicologia da 

família e da psicologia do desenvolvimento, por outro, 
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os aspectos que constituem e intervem na relação 

entre estes dois contextos, sejam como barreiras a 

colaboração ou contribuindo para a sua promoção, 

ainda não estados suficientemente estabelecidos 

(OLIVEIRA 2010, p. 100). 

A gestão culpa as famílias desestruturadas 

pelas dificuldades apresentadas pelos alunos, a 

escola percebe a responsabilidade das famílias 

passadas para a ela pelas famílias. A falta de 

participação ativa das famílias no processo de 

aprendizagem dos alunos é frequentemente 

apontada como um motivo das dificuldades e 

fracasso escolar. 

Desta forma entendem-se que, apesar da 

escola e da família serem agências socializadoras 

distintas, as mesmas apresentam aspectos comuns e 

divergentes; compartilham a tarefa de preparar os 

sujeitos para a vida socioeconômica e cultural, mas 

divergem nos objetivos que têm na tarefa de ensinar 

(OLIVEIRA 2010, p 102). 

Buscando esta aproximação com a família a 

escola deve realizar seguidamente reunião com os 

pais, chamamentos dos responsáveis pelos alunos 

que apresentam maior dificuldades, seja na 

aprendizagem ou no comportamento escolar, para 

uma conversa particular, convites para eventos e 

festividades realizadas na escola. 
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As reuniões deveriam ser momentos de 

explicar o planejamento pedagógico, as ações já 

realizadas e a evolução do aprendizado da garotada. 

Não basta mostrar as notas. Os pais precisam 

entender o que os filhos sabem e o que não sabem. 

 "Se os responsáveis não conhecem 

estratégias de ensino ou conteúdos atuais, o 

professor pode criar uma situação para que 

compreendam o tipo de proposta. Mas ao contrário 

muitas vezes, as reuniões são só para reclamar e 

cobrar atitudes dos pais.  

Não perguntam como é o estudo em casa ou 

o que funciona, a escola se coloca, nesses casos, 

como se estivesse num nível superior e detivesse 

todos os conhecimentos sobre criança. Não raro, 

questões da esfera educacional são ultrapassadas. 

Chegam a questionar a vida conjugal dos pais e a 

carga horária de trabalho da mãe. 

Há diferenças muito grandes entre as escolas 

do país: em algumas, essa participação é grande 

(principalmente nas cidades pequenas) e, em outras, 

baixíssima. De forma geral, entretanto, a Educação é 

muito valorizada pelos pais de todas as classes 

sociais, o diploma ganhou muita importância na vida 

das pessoas é a definição da posição social futura. 

Mais do que interesse, os pais têm 

obrigações. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) determina que cabe à criança estudar e à 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Ana Paula Souza Galvão 39 

família cuidar para que a frequência às aulas seja 

cumprida, sob risco de punição. 

O Ministério da Educação (MEC) lançou, em 

2008, um manual para incentivar a participação 

familiar. Recentemente, pais que recebem o Bolsa 

Família passaram a ter presença obrigatória em 

reuniões escolares. 

Por que, então, a sensação é a de que os pais 

estão ausentes? Existem problemas, principalmente, 

de comunicação. Não dá para esperar um grande 

comparecimento em uma reunião marcada, por 

exemplo, numa quarta-feira às 15 horas. É horário de 

trabalho e nem todo mundo consegue negociar 

saídas e folgas. 

Também há divergências de opiniões e 

interesses. O professor sempre fala em parceria, mas 

não costuma receber bem a opinião do pai ‘leigo, por 

outro lado alguns pais estão pouco dispostos a acatar 

recomendações sobre como vivem e cuidam dos 

filhos. 

Em busca de aproximação, vale perguntar 

aos responsáveis: o que impede ou atrapalha a 

participação na vida escolar? Que estratégias usam 

diante das dificuldades dos filhos? Com base nisso, a 

escola pode ajudar, adequando os horários de 

atendimento aos pais ou promovendo discussões 

sobre o trabalho pedagógico. 
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O país vem melhorando, mas está longe do 

ideal. Os estudantes brasileiros estão entre os de pior 

desempenho no Pisa (sigla em inglês para o 

Programa Internacional de Avaliação Comparada), 

que mede a proficiência em leitura, Matemática e 

Ciências em 57 países. 

Quando a família e a escola mantêm boas 

relações, as condições para um melhor aprendizado 

e desenvolvimento da criança podem ser 

maximizadas. Assim, pais e professores devem ser 

estimulados a discutirem e buscarem estratégias 

conjuntas e específicas ao seu papel, que resultem 

em novas opções e condições de ajuda mútua. 

O envolvimento dos pais com a escola é 

essencial para a aprendizagem de sucesso dos 

alunos. Não basta que os pais saibam que o filho vai 

a todas as aulas e realiza as tarefas, eles precisam 

ter interesse no que cada tarefa consiste, e mostrar 

que estarão ali, apoiando a criança ou adolescente, 

independentemente de seu desempenho. 

As famílias mostram que têm clareza sobre o 

principal atributo de uma boa escola: que tenha 

professores que saibam ensinar. O reconhecimento 

sobre a importância dos docentes é um ótimo ponto 

de partida para firmar uma parceria em que todos vão 

sair ganhando. 

A demonstração de interesse pela vida 

escolar dos filhos é parte fundamental em seu 
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processo de aprendizagem. Ao perceber que pais e 

família se interessam por seus estudos e por suas 

experiências escolares a criança sente-se valorizada, 

desenvolvendo-se de forma segura e com boa 

autoestima. 
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muito-professor-onde-vai-nossa-responsabilidade-

comeca-pais-678989.shtml 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/f

amilia-escola-educacao-502577.shtml 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-

midia/indice/26226/brasil-tem-3-maior-taxa-de-

evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud/

http://acervo.novaescola.org.br/gestao-escolar/espera-se-muito-
http://acervo.novaescola.org.br/gestao-escolar/espera-se-muito-professor-onde-vai-nossa-responsabilidade-comeca-pais-678989.shtml
http://acervo.novaescola.org.br/gestao-escolar/espera-se-muito-professor-onde-vai-nossa-responsabilidade-comeca-pais-678989.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/familia-escola-
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/familia-escola-
http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/familia-escola-educacao-502577.shtml
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/26226/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/26226/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud/
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/26226/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud/
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ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA: AS IMPLICAÇÕES NO 

BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

Bianca Delpino Marchioni 

 

RESUMO 

Este artigo busca analisar a organização das 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e a 

aplicação da modalidade da Educação a Distância 

(EaD) em seus programas de ensino e extensão em 

dois momentos distintos: antes e depois do chamado 

neo desenvolvimentismo no Brasil. Busca-se aqui 

traçar uma discussão pautada nas seguintes 

considerações: fazer um histórico da Educação 

Superior brasileira, para compreender como e porque 

chegou ao momento em que se insere agora; expor a 

conjuntura das IES durante os anos de governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) e durante os anos 

do governo Lula e no primeiro mandato do governo 

Dilma, a fim de compreendê-la nas suas 

especificidades neste momentos; por fim analisar a 

aplicação e ampliação da modalidade EaD nas IES 

nestes momentos distintos. Portanto, busca-se 

concretizar um trabalho crítico capaz de esclarecer os 

pontos acima com base em autores que pensam a 

Educação Superior e a EaD, bem como as 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Bianca Delpino Marchioni 45 

implicações socioeconômicas que as influenciaram 

em cada período de governo. 

INTRODUÇÃO 

O Ensino Superior no Brasil tem uma história 

bastante recente, assim como boa parte das 

instituições de outros níveis de educação do país. 

Sua criação remonta à vinda da família real 

portuguesa à sua então colônia em 1808 para aqui 

estabelecer-se. A necessidade de transformar o 

Brasil em uma nação e o interesse das elites 

possibilitaram a implantação das instituições básicas 

para isso se concretizar, dentre elas a criação das 

primeiras escolas superiores de ensino: “a Escola de 

Medicina do Rio de Janeiro, a Escola de Medicina da 

Bahia e a Escola de Engenharia e Arte Militar do Rio 

de Janeiro” (COLOSSI, CONSENTINO E QUEIROZ, 

2001, p. 51). Se antes a educação era oferecida no 

seio familiar, passava a ter importância institucional, 

embora ainda estabelecida como privilégio das elites 

que dominavam a sociedade brasileira. Assim, 

verifica-se que a problemática do privilégio ao acesso 

pelas elites permeou desde seus primórdios as 

universidades do país, ponto que será essencial ser 

discutido mais à frente.  

A primeira seção deste trabalho consiste em 

estabelecer um panorama histórico do Ensino 

Superior no Brasil, desde sua instituição no século 

XIX até o desenvolvimento das 2.416 IES em 
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atividade no país1, dispensando especial atenção à 

sua organização na última década do século XX e sua 

faceta contemporânea. Este panorama tem o intuito 

de servir como base crítica sobre a trajetória da 

Educação Superior do país para que se desenvolvam 

as seções que se seguirão. 

A segunda seção deste artigo vislumbra 

analisar em maior detalhe a realidade das IES 

brasileiras durante os dois mandatos do governo 

FHC, 1995 a 2002, no governo Lula, 2003 a 2010, e 

no atual governo Dilma. As estratégias políticas dos 

dois governos FHC são aqui entendidas como 

bastante pautadas nas prerrogativas neoliberais, 

cujas consequências da adoção dessas diretrizes 

para a Educação Superior, bem como para as outras 

etapas educacionais, foram um enfraquecimento 

considerável do Estado como investidor no ensino, 

fortalecendo o foco nas privatizações para o 

estabelecimento e crescimento das IES. Por outro 

lado, a transformação no modelo de organização da 

Educação Superior brasileira ocorrida nos dois 

governos Lula e continuada no primeiro governo 

Dilma representou contraponto ao modelo anterior. 

 

1Censo da Educação Superior de 2012. Disponível em 

http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2012/res

umo_tecnico_censo_educacao_superior_2012.pdf [acesso em 

04 de dezembro de 2019] 
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Neste período, houve razoável afastamento do país 

das diretrizes impostas por seus credores (Banco 

Mundial e FMI). No que tange ao Ensino Superior, a 

este retornou o investimento público no formato da 

criação de diversas novas universidades públicas. Ao 

mesmo tempo, instituiu-se a universalização a este 

nível de ensino, façanha nunca antes realizada no 

país. Diminuiu-se a desigualdade em diversos níveis 

sociais, bem como no acesso ao Ensino Superior, 

tornando esse nível mais acessível às camadas 

menos favorecidas da população. Portanto, na 

segunda seção, busca-se apresentar a disparidade 

entre os governos e sua relação com o Ensino 

Superior no país. 

Na terceira seção, busca-se analisar a 

instituição de um modelo de ensino nas IES 

brasileiras, a modalidade da Educação a Distância 

(EaD). A finalidade desta seção é demonstrar que a 

tecnologia não é inerentemente carregada de uma 

ideologia, mas que isto se concretiza na sua relação 

com o fazer social. Ambos os modelos de governo, 

em suas propostas diametralmente opostas para a 

organização do Ensino Superior no país, englobam a 

utilização da EaD, porém com objetivos diversos. A 

partir de estatísticas e casos pontuais, bem como da 

legislação a respeito da EaD busca-se apresentar 

como esta foi considerada e implementada com 

intenções diferentes no Ensino Superior durante o 

governo FHC e no governo Petista.  
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A última seção tece as conclusões às quais se 

chega neste trabalho, intencionando uma discussão 

crítica e articulada com base em autores cujos 

pensamentos nortearam este artigo e não esgotando 

as considerações que podem ser realizadas sobre 

este tema, aqui tido como de grande importância ao 

fazer social e acadêmico da realidade brasileira. 

BREVE PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL 

A fim de tornar as discussões realizadas neste 

artigo mais tangíveis e historicamente situadas 

desenvolve-se esse breve panorama sobre a criação 

da Educação Superior brasileira e suas implicações 

ao longo do tempo.  

Como já mencionado, esse nível educacional 

tem história recente no país, iniciando-se com os 

interesses das elites no século XIX e fortalecido com 

a instalação da família real de Portugal em sua 

colônia.  Após a independência do país em 1822, 

houve relevantes adições às primeiras escolas 

superiores criadas. Dentre elas Colossi, Consentino e 

Queiroz destacam algumas:  

Em 1827 foram criados os Cursos de 

Ciências Jurídicas em São Paulo e em 

Olinda. Em 1889, a República se 

desenvolve com a criação de 14 

Escolas Superiores. A Universidade 

de Manaus, criada em 1909, mostrou 

a força do ciclo da borracha e, em 

1912, a Universidade do Paraná, no 
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contexto do ciclo do café. 

Posteriormente foram criadas a 

Universidade do Rio de Janeiro, em 

1920, de Minas Gerais, em 1927, de 

São Paulo, em 1937, e, em 1961, a 

Universidade de Brasília. (COLOSSI, 

CONSENTINO E QUEIROZ, 2001, p. 

51) 

Como acima demonstrado com a criação da 

Universidade de Manaus em 1909, intrinsecamente 

relacionada ao ciclo da borracha, o surgimento de IES 

no país se dá fortemente influenciada por critérios 

econômicos. O mesmo ocorre com a expansão do 

Ensino Superior entre as décadas de 1960 e 1990, 

fortemente marcadas pela expansão de IES privadas, 

que surgem para suprir uma necessidade regional e 

pelo interesse de atuar em áreas geográficas 

economicamente ativas (COLOSSI, CONSENTINO E 

QUEIROZ, 2001, p. 52). A grande industrialização do 

país entre 1930 e 1960, de apenas agroexportador e 

de predominância de trabalhadores rurais, para país 

industrializado e de população operária mudou 

drasticamente o cenário do país. Houve, a partir daí, 

certa pressão de diversas camadas sociais por 

acesso ao Ensino Superior, nível educacional 

tradicionalmente restrito às elites oligárquicas do 

país. A classe média parece ter tido papel especial 

nessa pressão ocorrida no século XX, devido suas 

características de temor à proletarização e tendência 

para não executar trabalhos manuais (BARROS, 

2007, p. 90). 
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A tentativa da Reforma Universitária de 1968 

de democratizar o ensino não obteve êxito em ampliar 

as matrículas nas universidades públicas do país e 

obteve um resultado paradoxal, já que trouxe a 

expansão maciça do Ensino Superior privado, o que 

resultou numa cisão, teorizada por Florestan 

Fernandes em 1975, até hoje não superada da tríplice 

determinante desse nível educacional: Ensino, 

Pesquisa e Extensão. (MARTINS, 2009, p. 17). Se 

antes da Reforma o nicho privado de Ensino Superior 

se organizava de forma similar ao público, que teve 

grande expansão no período desenvolvimentista de 

1945 a 1965, contando inclusive com processos de 

federalização que absorveram instituições estaduais 

e privadas, após a Reforma esse processo se 

inverteu. Com o golpe de 1964, os movimentos 

acadêmicos que demandavam mudanças estruturais 

no Ensino Superior do país minguaram e a proposta 

de modernização uniu-se à constante vigilância dos 

docentes e à necessidade de expansão desse nível 

de ensino (MARTINS, 2009, p. 18). Foi com o Grupo 

de Trabalho da Reforma Universitária de 1969, que 

permitia a criação de instituições isoladas em “caráter 

excepcional”, a abertura decisiva à privatização do 

Ensino Superior brasileiro, que juntamente com a 

escassez de recursos do governo militar revelou-se 

como receita ideal para a política de desenvolvimento 

científico-tecnológica intentada por esse governo 

(MARTINS, 2009, p. 21). 
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Portanto, é correto afirmar que a privatização 

proposta pela Reforma Universitária iniciou o 

processo de democratização ao Ensino Superior 

afinal de 1965 a 1980 as matrículas no setor privado 

saltaram de 142 mil para 885 mil. Em 1988 a nova 

constituição potencializou o oferecimento privado 

desse nível de ensino ao permitir que as instituições 

criassem cursos e remanejassem vagas sem passar 

por mecanismos burocráticos de órgão oficiais.  

Assim, na década de 1990 o ensino privado 

representava 62% de todas as matrículas no país, o 

que se manteve com o início do Governo FHC em 

1995 (MARTINS, 2009, p. 24).  

Há ainda dados que apontam para a 

insuficiente qualidade do Ensino Superior brasileiro 

até 1994, com indicativos de qualidade insuficientes, 

mal avaliado, marcado ainda por seu caráter elitista e 

de oferecimento restrito, concentrado no período 

noturno o que dificultava ainda mais o acesso aos 

trabalhadores (COLOSSI, CONSENTINO E 

QUEIROZ, 2001, p. 52). É importante ressaltar que os 

indicadores de qualidade e avaliação de que 

careciam as IES brasileiras aparecem no início dos 

anos 1990 fortemente influenciados pelas diretrizes 

educacionais impostas ao Brasil pelo Banco Mundial, 

bem como os planos de governo a partir de 1995 que 

deveriam ser “orientados pelos princípios de 

expansão, diversificação do sistema, avaliação, 

supervisão, qualificação e modernização.” 

(COLOSSI, CONSENTINO E QUEIROZ, 2001, p. 52). 
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Embora pareçam estratégias neutras e progressistas, 

essas diretrizes foram fortemente influências pela 

pasta neoliberal e levariam o Ensino Superior a partir 

de 1995 a moldar-se de acordo com o que se instituiu. 

Portanto, a fim de se atingir essas propostas, houve 

progressiva preocupação com os indicadores através 

de avaliações padronizadas e privatizações para se 

cortar gastos públicos e modernizar esse nível de 

ensino. As legislações, como a Lei de Diretrizes e 

Bases (Lei 9394/96), foram sancionadas com o intuito 

de se oficializar todas essas reformas.  Essas 

questões serão aprofundadas na segunda seção 

deste trabalho, a fim de esclarecer como a diminuição 

do financiamento público às IES no governo FHC foi 

característica dessa gestão e suas implicações ao 

Ensino Superior no país. 

Desde a década de 1990 foram observadas 

tentativas em se implantar a modalidade EaD nas IES 

nacionais, porém a natureza dos programas de 1995 

a 2002 e a partir de 2003 mostram-se diferentes.  

Enquanto os cursos no primeiro período lutam para 

se oficializar, ocorrendo de forma isolada e pouco 

regulada, os do segundo período gozam de grande 

validação devido à organização federal que passa a 

regê-los com a criação da UAB – Universidade Aberta 

do Brasil em 2005 e a ainda crescente expansão da 

oferta de cursos em IES privadas.   

O governo a partir de 2003, seguindo as 

premissas neo desenvolvimentistas que serão 
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pontuadas mais à frente, cujas estratégias perpassam 

os diversos campos sociais e institucionais, altera 

consideravelmente a organização das IES pelo país. 

Há a criação de novas universidade públicas, ao 

contrário da gestão anterior. Entretanto, partilhando 

de algumas premissas da organização do Ensino 

Superior da gestão anterior, tem-se a tentativa da 

universalização dessa modalidade de ensino através 

de parceria público-privado no formato do programa 

ProUni, por exemplo.  Utilizando-se da modalidade de 

privatização em que há investimento público no setor 

privado, esse programa objetivou aumentar o acesso 

ao Ensino Superior, porém com investimentos 

novamente nas IES públicas. As tabelas abaixo 

retiradas do Censo da Educação Superior 

demonstram essas disparidades: 

2 

 

 

2 Censo da Educação Superior de 2003. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2004/res
umo_tecnico_050105.pdf [acesso em 04 de dezembro de 
2019] 
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3 

 

4 

 

Pelo histórico apresentado, enquanto o 

aumento exponencial das IES privadas se manteve 

 

3 Censo da Educação Superior de 2012. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2004/res
umo_tecnico_050105.pdf [acesso em 04 de dezembro de 
2019] 

4 Censo da Educação Superior de 2012. Disponível em 
http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2004/res
umo_tecnico_050105.pdf [acesso em 04 de dezembro de 
2019] 
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em ambos os períodos de governo, possibilitado 

primeiramente com a Reforma Universitária de 1968, 

verifica-se um aumento expressivo nas IES públicas 

no período de 2003 em diante se comparado ao 

período anterior, onde os níveis ficaram por vezes 

negativos. Unindo todos esses fatores, o Ensino 

Superior brasileiro conseguiu aumentar a oferta ao 

longo das duas últimas décadas, sanando 

parcialmente o problema de vagas. Entretanto, ter 

aumentado o acesso à universidade ainda não 

garantiu total equidade no acesso das classes 

sociais, além da extensa discussão sobre qualidade a 

ser realizada visando as IES privadas e suas políticas 

de primazia pelo ensino em detrimento de pesquisa e 

extensão. 

AS IES NO GOVERNO FHC E NO GOVERNO 

LULA/DILMA: NEOLIBERALISMO X NEO-

DESENVOLVIMENTISMO 

Os anos do governo FHC foram marcados por 

políticas fortemente baseadas nas prerrogativas do 

Consenso de Washington de 1989, cujas prescrições 

aos países em desenvolvimento da América Latina 

foram dez: “1. disciplina fiscal; 2. priorização dos 

gastos públicos; 3. reforma tributária; 4. liberalização 

financeira; 5. regime cambial; 6. liberalização 

comercial; 7. investimento direto estrangeiro; 8. 

privatização; 9. desregulação; e 10. propriedade 

intelectual.” (BATISTA, 1994, p. 21). Embora a 

adesão ao neoliberalismo tenha tido início com a 
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gestão Collor, é latente que as políticas desta ordem 

que se seguiram no Brasil de FHC continuaram o que 

era pregado pelo Consenso de Washington, e essas 

estratégias refletiriam na reorganização do Ensino 

Superior no país. Sobre a lógica neoliberal que 

permeia o pensamento e gestão de FHC, Dourado 

ressalta “o enxugamento da máquina estatal e 

privatização de bens e serviços, a fim de adaptar o 

Estado às novas demandas da contemporaneidade” 

(DOURADO, 2002, p.236). Portanto, é possível 

verificar a tentativa de modernização e 

desenvolvimento genuíno do país no discurso do ex-

presidente, entretanto orquestradas pelas 

prerrogativas já citadas.  

Essa política neoliberal adotada culminou em 

decrescentes investimentos em novas IES públicas 

nesse período de governo, além do grande 

crescimento de IES privadas, o que pode ser 

verificado na tabela ii da seção anterior. Juntamente 

com a necessidade de se desenvolver o país e 

aumentar a oferta de Ensino Superior à população, 

intensificou-se a criação as instituições privadas de 

Ensino Superior, em detrimento das públicas. O 

reflexo disso é o domínio de grupos estrangeiros na 

educação superior privada do país, que acarreta até 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Bianca Delpino Marchioni 57 

hoje um movimento de desnacionalização da 

mesma5. 

A tentativa de modernização e inserção no 

mundo globalizado caracteriza a adoção das políticas 

neoliberais acima propostas pelo Consenso de 

Washington. A partir de 1980 a influência de órgãos 

como o Banco Mundial e o FMI no âmbito educacional 

de países devedores da América Latina se evidencia. 

Seus documentos acabaram articulando políticas 

educacionais de racionalização do campo educativo 

e vinculação deste ao campo econômico 

(DOURADO, 2002, p. 238). Não que a educação no 

Brasil não já tivesse experimentado essa vinculação 

à situação econômica, como já discutido na seção 

anterior com os diversos exemplos de IES surgidas 

para suprir uma necessidade econômica local. 

Porém, o reflexo desse condicionamento à lógica 

mercadológica acaba alterando drasticamente o 

Ensino Superior do país a partir da década de 1990, 

principalmente no que concerne à manutenção da 

dissolução das bases desse nível de ensino: Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Dourado chama atenção para 

algumas recomendações do Banco Mundial no que 

tange ao Ensino Superior presentes no documento La 

 

5 http://www.brasildefato.com.br/node/11360 [acesso em 07 de 

dezembro de 2019] 
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enseñanza superior: las lecciones derivadas de la 

experiência, de 1995:  

1) privatização desse nível de ensino, 

sobretudo em países como o Brasil, 

que não conseguiram estabelecer 

políticas de expansão das 

oportunidades educacionais pautadas 

pela garantia de acesso e equidade ao 

ensino fundamental, bem como, pela 

garantia de um padrão de qualidade a 

esse nível de ensino; 2) estímulo à 

implementação de novas formas de 

regulação e gestão das instituições 

estatais, que permitam alterações e 

arranjos jurídico-institucionais, 

visando a busca de novas fontes de 

recursos junto a iniciativa privada sob 

o argumento da necessária 

diversificação das fontes de recursos; 

3) aplicação de recursos públicos nas 

instituições privadas; 4) eliminação de 

gastos com políticas compensatórias 

(moradia, alimentação); 5) 

diversificação do Ensino Superior, por 

meio do incremento à expansão do 

número de instituições 

nãouniversitárias […] (DOURADO, 

2002, p. 240) 

A partir desses preceitos o autor afirma que as 

políticas educacionais do país como um todo na 

década de 1990 as seguiram, encontrando na criação 

do Plano Nacional da Educação (PNE) sua expressão 

nos critérios trazidos por ele sobre sistemas de 

avaliação, aumento do crédito educativo, não 
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ampliação de recursos federais para o nível superior 

de ensino e ausência de mecanismos concretos de 

financiamento o que resultaria em privatizações e 

ênfase no papel da Educação a Distância 

(DOURADO, 2002, p. 242-243). Assim, esse 

documento, que se baseia fortemente nas propostas 

neoliberais para a educação acima postas, inclui a 

oferta da EaD entre elas. Como demonstram Orth, 

Mangan e Neves (2012, p. 8) é ainda no governo 

FHC, no início dos anos 2000, após a 

regulamentação da modalidade EaD pela LDB de 

1996, que as primeiras ofertas de Ensino Superior a 

Distância começam a surgir pelo país, aliadas à 

progressiva democratização do público ao acesso 

pessoal à rede. Essa relação da EaD com as 

prerrogativas neoliberais do governo FHC será mais 

bem desenvolvido na terceira seção deste artigo.  

 Portanto, verifica-se que as estratégias 

neoliberais adotadas na gestão FHC refletiram-se nas 

políticas voltadas para o Ensino Superior. Neste 

governo, percebe-se que as prescrições do Consenso 

de Washington de priorização dos gastos públicos, 

investimento direto estrangeiro e privatizações 

estiveram bastante presentes na reestruturação do 

nível Superior. Os efeitos destas políticas ainda 

podem ser percebidos hoje, na forma da crescente 

presença de IES privadas. Entretanto, há hoje certa 

tentativa de afastamento da maioria das políticas já 

implementadas, com o intuito de reverter alguns dos 

problemas causados pela pasta neoliberal no Ensino 
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Superior, tal como a inexistência de novas IES 

públicas no governo FHC, como demonstrada na 

tabela ii.  

Com o fim da gestão FHC surge um 

contraponto às políticas para a Educação Superior 

acima expostas. Aqui se consideram os anos do 

governo Lula, 2003 a 2010, e o atual governo Dilma 

como neo desenvolvimentista (ERBER, 2009) ou 

social-desenvolvimentista (CARNEIRO, 2012), 

nomenclaturas que parecem oferecer contraponto à 

denominação neoliberal da gestão anterior, buscando 

pontuar diferenças existentes entre os dois períodos.  

Como aponta Erber (2009, p. 8-9), a realidade 

do Brasil hoje apresenta modelos de desenvolvimento 

em conflito. A incerteza do início do governo Lula em 

2002 chamou atenção para a necessidade de uma 

nova convenção de desenvolvimento, já que a 

proposta dos anos anteriores pautada no 

neoliberalismo apresentava sinais de crise, abalada 

por crises internacionais repetidas e baixas taxas de 

crescimento. Assim o mercado mostrou-se ineficiente 

e imperfeito ao ditar o destino das instituições sociais 

de um país. 

Esse antagonismo não foi uma invenção 

pontual, tendo surgido com opiniões divergentes 

acerca do desenvolvimento do país ao longo da 

história. Os modelos neoliberal e neo 

desenvolvimentista aqui serão tratados como duas 

perspectivas diversas de modelo para o país, 
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surgidos em épocas diferentes.  Embora possa soar 

reducionista separar os governos em dois modelos 

antagônicos, essa análise aqui se faz necessária para 

realçar as diferenças de ambos os momentos no que 

concerne ao Ensino Superior no país. O neo 

desenvolvimentismo em que o governo Lula se 

encaixa faz contraponto às estratégias neoliberais, 

pois tira o mercado do centro das atenções e passa a 

focar no elemento humano, mais precisamente na 

população pobre e suas necessidades básicas, desde 

alimentação a bem-estar social, estabilizando a 

economia, aumentando poupança e investimentos no 

mercado interno. Ressalta-se também que, em 2003, 

o ex-presidente Lula toma posse em um cenário 

favorável de expansão do comércio e liquidez 

internacionais para realizar essas reformas (ERBER, 

2009, p. 14-15). Assim, a convenção neo 

desenvolvimentista vem aliar a essa situação 

internacional favorável o aumento de renda da 

população pobre, incluindo-a economicamente, 

realizar investimento em infraestrutura e construção 

residencial, sendo que o Estado volta a desempenhar 

papel ativo para isso (ERBER, 2009, p. 25-26). 

Embora o foco do projeto neo 

desenvolvimentista seja em necessidades mais 

básicas da população desfavorecida, o Estado 

assumir a responsabilidade dessas reformas é 

imperativo na transformação de outras instituições da 

sociedade, entre elas a educação. Para Carneiro 

(2012, p. 775), os investimentos da convenção social-
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desenvolvimentista dividem-se em dois eixos de 

infraestrutura: A econômica e a social. A primeira 

pode ser realizada através de investimentos públicos 

e privados, enquanto a segunda apenas através do 

investimento público advindos de recursos fiscais. 

Essa separação torna o papel do Estado central em 

sua tarefa de financiador no país. Considerando a 

Educação Básica pública e gratuita prevista pela LDB 

da qual o Ensino Superior faz parte, podemos 

enquadrá-la no eixo do financiamento social, 

realizado via recursos públicos. 

Sabe-se que o crescimento das IES privadas 

não foi privilégio dos anos de neoliberalismo, mas que 

continua ano a ano, inclusive no atual período neo 

desenvolvimentista, como demonstram as tabelas iii 

e iv. Entretanto, analisando estas mesmas tabelas do 

Censo da Educação Superior, pode-se verificar uma 

retomada na criação de IES públicas desde 2001, que 

passam de cento e oitenta e três em 2001 a trezentas 

e quatro em 2012, mantendo o aumento de em média 

dez novas IES a cada ano. Juntamente com a criação 

de diversas novas IES públicas, a instituição da UAB 

– Universidade Aberta do Brasil6 em 2005 vem 

completar essa universalização do Ensino Superior 

financiado com recursos públicos ao agregar a EaD, 

até então tida como aparato das inúmeras IES 

 

6 Histórico da UAB 
http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=9&Itemid=21 [acesso em 07 de dezembro de 2019] 
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privadas em sua expansão pelo país, a essa 

proposta. 

Assim, percebe-se que no Brasil 

neodesenvolvimentista há uma retomada do 

financiamento público no Ensino Superior, ao se 

definir que este nível de ensino faz parte do eixo 

social de investimentos e deve ser democratizado à 

população por todo o país. Entretanto, este projeto 

não se realiza apenas pelo investimento público em 

instituições públicas, já que o crescimento instaurado 

das IES privadas é uma realidade. Assim, também 

são instituídos programas de investimento público em 

IES privadas, como o ProUni7, cujas bolsas integrais 

ou parciais surgem para suprir o problema crônico da 

falta de vagas nesse nível de ensino.   

O que parece essencial notar nos anos neo 

desenvolvimentistas em comparação ao período 

anterior é a tentativa de uma real inserção das 

camadas de baixa renda em instituições que sempre 

foram privilégio das elites do país, seja por meio do 

aumento das IES públicas, por sua oferta 

democratizada via EaD e pela oferta de bolsas em 

IES privadas.  

O EAD ANTES E DEPOIS DO NEO-

DESENVOLVIMENTISMO  

 

7 ProUni - http://siteProUni.mec.gov.br/ [acesso em 07 de 
dezembro de 2019] 
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A EaD no país é legitimada com o Artigo 80º da 

LDB de 1996, entretanto sua história é anterior a isso. 

Neste artigo compreende-se a EaD realizada através 

dos aparatos das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICS), já que sua origem remonta há 

anos. Nas últimas décadas do século XX, a EaD, já 

consolidada em sua modalidade via correspondência, 

televisão e rádio, agora migrava para o mundo digital. 

Nesse novo paradigma desenvolvem-se os primeiros 

estudos considerando a utilização de ferramentas 

síncronas e assíncronas de áudio e vídeo e suas 

funcionalidades no ambiente educacional. A partir dos 

anos 1970 há a preocupação com a implementação 

das tecnologias digitais na educação. Segundo 

Harassim (2000), a adoção educacional da rede de 

computadores começou no meio dos anos 1970, logo 

após a invenção das redes com comutação de 

pacotes em 1969, do e-mail e da web conferência em 

1971 (HARASSIM, 2000, p. 44). Segundo a autora, os 

anos 1980 e 1990 viram enorme inovação e expansão 

na educação on-line em todos os níveis, e os 

primeiros cursos totalmente on-line começaram em 

1982, em um contexto corporativo. O acesso a esses 

cursos era limitado, mas a invenção da World Wide 

Web em 1992 tornou a EaD cada vez mais acessível, 

promovendo a emergência de novos modelos 

pedagógicos (HARASSIM, 2000, p. 42).  

A partir deste breve panorama, reitera-se que 

aqui será considerada a EaD realizada através das 

TICs e utilizada no Ensino Superior do país, aqui 
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compreendida por assumir duas facetas tão diversas 

quanto as propostas neoliberal e neo-

desenvolvimentistas tratadas na seção anterior. 

O crescimento da EaD no país se dá hoje 

respaldado pela relativa facilidade de acesso e 

utilização de um computador com conexão à internet, 

ou um dispositivo móvel, como os smartphones e 

tablets com conexão à internet, tecnologias de acesso 

à web cada vez mais populares na sociedade 

brasileira e com ampla tendência de democratização. 

Essas estimativas são demonstradas pela pesquisa 

Mercado Brasileiro de Tecnologia de Informação (TI) 

e Uso nas Empresas de 2011, realizada pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), que estima que haja 

oitenta e cinco milhões computadores pessoais em 

uso na sociedade brasileira.8 Quanto aos dispositivos 

móveis, pesquisas realizadas sobre uso e aquisição 

de tablets no país em 2011 apontam para o 

crescimento exponencial da aquisição desta 

tecnologia para uso pessoal nos últimos anos.9 

 

8 http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-04-

19/pesquisa-mostra-que-brasil-tem-85-milhoes-de-

computadores-em-uso [acesso em 29 de novembro de 1019] 

9 http://www.tecmundo.com.br/tablet/13735-brasileiros-

somam-mais-de-200-mil-tablets.htm#! [acesso em 29 de 

novembro de 1019] 
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A oferta da EaD em universidades não é fato 

isolado do país, tendo se concretizado de diversas 

formas diferentes ao redor do mundo em dois 

modelos distintos, segundo Costa (2012). O primeiro 

destes é a criação das Universidades Abertas e a 

Distância, cujas ações universitárias são criadas 

especificamente para elas, como por exemplo, a 

Open University criada em 1969 no Reino Unido. O 

segundo modelo consiste em oferecer a EaD em 

universidades já consolidadas na modalidade 

presencial. (COSTA, 2012, p.282). A UAB apresenta-

se como exemplo do primeiro tipo de oferta, embora 

tenha o auxílio de polos em universidades físicas, 

enquanto a EaD em IES privadas do país 

apresentam-se majoritariamente como exemplos do 

segundo. Assim, a criação da UAB, surge como um 

modelo inédito de oferecimento do Ensino Superior 

no país, cujas premissas são de: oferecer 

capacitação a docentes da Educação Básica, ampliar 

acesso à Educação Superior pública, reduzir 

desigualdades regionais de acesso, estabelecer um 

sistema nacional de EaD e fomentá-la. (BRASIL, 

2006a). O poder público colocado como financiador e 

organizador desse sistema público de EaD é ação do 

governo aqui tido como neo-desenvolvimentista. 

Entretanto, isso não ocorre sem que a contínua oferta 

da EaD nas IES privadas também cresça em paralelo, 

possibilitadas pelas políticas de privatização 

implementadas pelo governo anterior, culminando em 

uma contínua desnacionalização do Ensino Superior 
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do país com a entrada de grupos educacionais 

privados internacionais nesse nível educativo.   

Como exposto anteriormente, a oferta da EaD 

era uma das premissas do período neoliberal para 

modernizar e ampliar a Educação Superior, 

juntamente com as outras políticas abordadas. 

Relacionando-se a isso, hoje se percebe que a EaD 

acabou se tornando referencial do setor privatizado 

da educação superior, como demonstram os 

seiscentos e sessenta e sete polos hoje espalhados 

pelo país e dezenas de cursos de graduação e pós-

graduação oferecidos a Distância pelo grupo 

Kroton10, suprindo a demanda desse nível de ensino. 

Seu viés unicamente mercadológico pode trazer 

comprometimentos à qualidade de seus serviços, 

afinal mantém a já mencionada cisão entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Em contrapartida, a UAB, 

estabelecida como um sistema público de oferta de 

Educação Superior na modalidade a Distância, 

representa um contraponto à lógica mercadológica e 

vem tentar aliar a excelência das IES públicas, gestão 

e investimento públicos à EaD, não desvinculando a 

tríplice acadêmica minada pelas privatizações.  

Assim, verifica-se o postulado por Castells ao 

falar contra qualquer determinismo tecnológico: a 

tecnologia em si não é inerentemente dotada de um 

 

10 http://www.kroton.com.br/ [acesso em 07 de dezembro de 
2019] 
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pressuposto ideológico, mas o adquire em sua 

relação com as instituições sociais, afinal “a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser 

representada sem suas ferramentas tecnológicas” 

(CASTELLS, 1999, p. 25). Portanto, convém não 

ignorar o complexo papel político a ser 

desempenhado pelas TICs na Educação Superior 

que, como demonstrado, assumem funções por 

vezes diametralmente opostas no desenvolvimento 

da educação no país. Se por um lado a EaD oferecida 

nas IES privadas pode ser compreendida como uma 

ferramenta que reproduz o ciclo vicioso da 

privatização do Ensino Superior começado na década 

de 1980 e consolidado nos governos FHC, por outro 

passa a representar forte contraponto a isso com a 

criação da UAB no governo neo desenvolvimentista, 

contribuindo para a democratização e requalificação 

desse nível de ensino em sua versão financiada com 

recursos públicos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo buscou explorar duas facetas da 

Educação Superior no Brasil contemporâneo. A partir 

de um panorama histórico sobre esse nível de ensino 

pretendeu-se apontar como este se formou na 

nascente sociedade brasileira. Através de análise 

mais pontual das políticas para o nível superior nos 

governos FHC e Lula-Dilma buscou-se descrever 

suas estratégias para este. Os anos de governo FHC 

priorizaram políticas pautadas nos preceitos 
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neoliberais ditados pelo Consenso de Washington, 

além de documentos oficiais do Banco Mundial a seus 

credores, instituindo uma situação de corte de gastos 

públicos e grande aumento de IES privadas ao final 

da década de 1990. Por outro lado, no governo neo 

desenvolvimentista observou-se uma retomada do 

investimento público no nível superior de ensino, no 

formato de programas como a UAB, além da 

crescente criação de novas IES públicas nesses anos 

de governo. 

Dentro da conjuntura dos dois modelos de 

governo e políticas para a Educação Pública no 

Brasil, também foram considerados os papéis 

atribuídos à EaD nesse panorama. Por um lado, a 

EaD representa paradigma da grande expansão do 

Ensino Superior privado, impulsionada por sua 

regulamentação com a LDB de 1996 e crescente 

aumento do acesso pessoal à rede a partir do final 

dos anos 1990, contribuindo para a cisão entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão orquestrada pelas 

inúmeras IES privadas emergentes.  Por outro lado, 

com a criação de UAB em 2005, a EaD tenta realinhar 

esses eixos necessários ao nível superior de 

qualidade e excelência, ao mesmo tempo em que 

vem suprir a sempre presente demanda por vagas. 

Assim, embora a EaD em IES públicas e privadas 

venha democratizar esse nível de ensino através do 

aumento da oferta de vagas, o faz de maneiras 

diferentes. Enquanto em sua vertente privada 

mantém a lógica mercadológica e de 
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desnacionalização provindas da privatização da 

Educação Superior, a vertente pública tenta realinhar 

Ensino, Pesquisa e Extensão fomentando o retorno 

do financiamento público ao nível superior do país no 

formato de um sistema público de Educação Superior 

na modalidade a Distância. 

Dessa forma, é latente que o uso tecnológico 

na modalidade a Distância é imbuído de aspectos 

ideológicos não inerentes a essa tecnologia, mas 

construídos na sua relação com o fazer social e 

político da sociedade em que se insere.   
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NOVA PRAGMÁTICA PARA O ENSINO DA 

LÍNGUA – OS CONCEITOS 

 

Dayse Misiti Tumonis 

 

A NOVA PRAGMÁTICA 

A nova pragmática da educação, no ensino da 

língua portuguesa, tem o propósito de educar para a 

compreensão das variedades linguísticas, isto é, 

percebendo os usos da língua dentro de um contexto 

real, significativo para o aluno.  

O preconceito que a sociedade tem com as 

variedades linguísticas reflete na escola e nos 

educadores que acabam focando apenas o ensino da 

norma-culta, não valorizando as demais variedades 

usadas no dia-a-dia da sociedade.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

documento oficial de educação, apostam nesse novo 

paradigma, assim como alguns livros didáticos atuais, 

mesmo que ainda deixem a desejar quando tentam 

aplicar a teoria do PCN em alguns tópicos ou 

atividades dos livros. 

A seguir, tópicos importantes que estão 

inclusos na nova pragmática. 

NORMA PADRÃO 
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O termo “norma”, na linguística, pode ser 

usado para nomear aquilo que é regular, ou seja, o 

que é normal, o que mais as pessoas usam, sem o 

certo nem o errado. Mas também pode ter o sentido 

de definir como deve ser o uso da língua, sendo um 

uso regrado que algumas pessoas dominam.  

A norma padrão é conhecida como um uso 

regrado que retira as considerações do uso para 

impor um bom uso, excluindo qualquer outra norma 

utilizada pelos falantes, deixando implicitamente, com 

essa exclusão, um preconceito linguístico. Essa ideia 

pode ser resumida por Neves (2008, p.65), “... passar-

se de uma consideração em que a língua está a 

serviço da aglutinação social para uma consideração 

em que a língua, estigmatizando e excluindo 

indivíduos, serve à discriminação social.”. 

Já no sentido de norma como regularidade, 

comum, do uso linguístico, explica Antunes: 

...cada grupo ou cada região têm sua 

norma, sua norma, seus usos 

preferenciais e são por eles 

identificados. É norma no português 

do Brasil, por exemplo, usar o 

pronome oblíquo em início de frase. 

Quer dizer, isso constitui um uso 

atestado regularmente e pode, num 

contexto eventual, identificar alguém 

como sendo brasileiro. (2009, p.87) 

Na tradição, o que acontece é o termo “norma 

padrão” ou “norma culta” corresponderem ao falar tido 
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como correto, segundo as regras da gramática. 

Normalmente essas regras privilegiam apenas as 

regras da concordância, regência verbal e nominal, 

da colocação pronominal, da sintaxe. E são elas que 

avaliam se o cidadão tem maior ou menor domínio da 

norma prestigiada pela sociedade, a padrão. 

A autoridade de modelos sobre o uso popular 

permaneceu na tradição, já que até hoje as pessoas 

têm a visão de que falam como pode, mas 

consideram e aceitam que não falam como deve, 

quando não usam o padrão estipulado. 

A instituição que ajuda a manter essa tradição 

é a escola, por onde passam os cidadãos da 

sociedade, adquirindo a cultura da “boa linguagem”, 

mesmo que pouco contato com padrão culto tenha 

sido permitido.  

Como confirma Neves: 

Foi a escola, como espaço 

institucional privilegiado de 

parametrização social, que 

tradicionalmente se confiou o papel de 

guardiã da norma regrada e 

valorizada, daquele bom uso que tem 

o poder de qualificar o usuário para a 

obtenção de passaportes sociais... 

(2008, p.44) 

Esse fascínio que a comunidade tem pelo 

padrão prestigiado do uso da língua é justamente com 

a intenção de se adequar para ser prestigiado, 

buscando lições explícitas sobre esses padrões para 
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saber se pode usar ou não de uma determinada 

maneira.  

A norma padrão, em um período da história 

brasileira, foi um projeto para garantir a comunicação 

em nível nacional, como certa uniformidade 

linguística, sem privilegiar particularidades de 

regiões. A intenção era afastar a impossibilidade de 

acesso às informações veiculadas.  

É o modelo normalmente usado pelas 

autoridades, pelos órgãos oficiais, pelas pessoas 

cultas, pelos escritores e jornalistas. É nesse modelo 

que as escolas investem no ensino e que os autores 

de livros didáticos pensam em estratégias 

pedagógicas para ser ensinado.  

Os gramáticos escrevem livros para descrever 

as regras de funcionamento das normas do modelo 

padrão, como as únicas aceitáveis para o uso 

considerado “correto”. Da mesma forma, os 

dicionaristas definem significados precisos para as 

palavras, independentemente da situação de uso. 

As pessoas das camadas sociais mais pobres 

exercitam menos a norma padrão das que são de 

camadas mais ricas, o que os leva a mais uma 

desvantagem: a linguística, além da social e 

econômica. Com essa desvantagem, a de usarem 

uma norma que se afasta da norma padrão, surge o 

preconceito linguístico.  

Como afirma Bagno: 
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No momento que se estabelece uma 

norma-padrão, ela ganha tanto 

prestígio social que todas as demais 

variedades são consideradas 

“impróprias”, “inadequadas”, “feias”, 

“erradas”, “deficientes”, “pobres”... E 

esta norma-padrão passa a ser 

designada como o nome da língua, 

como se fosse a única representante 

legítima e legal dos falantes desta 

língua. (2005, p.25) 

Se fosse aplicado um investimento em 

qualquer uma das variedades faladas no país, ela 

também enriqueceria e seria capaz de ser veículo 

para todo tipo de discurso. Todas as variedades têm 

recursos linguísticos suficientes para ser veículo de 

comunicação, expressão e de interação entre os 

seres humanos.  A norma padrão não é melhor que 

as demais variedades, apenas considerada a de 

maior prestígio social.  

Os educadores não podem designar a norma 

padrão da língua portuguesa como a língua correta e 

única, pois esse padrão inflexível vai contra os usos 

reais da língua. Há verbos que, de acordo com a 

norma padrão, exigem preposição, mas muitas 

pessoas já deixaram de usar, até mesmo, pessoas 

letradas e textos da imprensa. Há também a proibição 

do pronome oblíquo no início da frase, a maioria das 

pessoas usa, sem interferência na eficácia da 

comunicação.  
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A variação das normas da língua varia 

conforme os falantes fazem dela o meio de 

comunicação, por isso não existe somente a norma 

que é considerada culta. A questão linguística tem de 

ir além dessa norma, já que depende da convivência 

das pessoas falantes e da situação de interação. 

Como comenta Antunes:  

... a norma culta não deve ser 

endeusada, absolutizada, como um 

recurso suficiente ao sucesso da 

interação, nem tampouco ser 

rechaçada, como algo que se deve 

evitar para não parecer pernóstico, por 

exemplo. Deve, sim, ser usada, 

adequadamente, quando a situação 

assim o exigir. É uma opção; que está 

disponível. (2009, p.104) 

O ensino da norma padrão é importante: se 

cada região do Brasil começasse a ensinar nas 

escolas apenas sua variedade regional, um paulista 

não entenderia um mato-grossense, por exemplo. Por 

esse motivo e pelo prestígio social que nela se 

encontra, o qual classifica como “melhores” as 

pessoas que a usam. 

A norma padrão deve ser ensinada nas 

escolas, sem desvalorizar as outras variedades da 

língua, já que há motivo para ser mais parecida com 

a região sudeste do Brasil.  

VARIEDADES SUDESTINAS 
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No Brasil, a colonização começou pelo 

Nordeste. A cultura da cana-de-açúcar fez desta 

região, durante algum tempo, o centro político, 

cultural e administrativo do Brasil. Mas a descoberta 

do ouro em Minas Gerais provocou a transferência da 

capital da Colônia para o Rio de Janeiro, em 1763, por 

ser o porto mais próximo para a remessa do ouro para 

a Europa.  

No início do século XX, a cultura cafeeira e a 

crescente industrialização de São Paulo levaram esta 

cidade a compartilhar com o Rio de Janeiro a 

importância econômica-política e cultural. Nessa 

época, o peso cultural e político de Minas Gerais 

também começou a se fazer sentir. Tudo isso fez com 

que o português formal empregado pelas classes 

sociais privilegiadas residentes em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte começasse a ser 

considerado o modelo a ser imitado, a norma a ser 

seguida, o português-padrão do Brasil. Como diz 

Antunes (2009, p.30), “não é por acaso que a fala 

errada seja exatamente a fala da classe social que 

não tem prestígio nem poder político e econômico”. 

Mesmo dentro da região Sudeste existe muito 

preconceito dos moradores das grandes cidades ao 

modo de falar dos caipiras.  

Como afirma Bagno:  

O chamado falar caipira estende-se 

por uma grande área do Sul-Sudeste, 

que inclui o interior do Paraná, de São 
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Paulo e uma grande porção de Minas 

Gerais. O traço mais marcante dessas 

variedades é o chamado “R caipira”, 

que recebe na fonética o nome técnico 

de R retroflexo. De fato, quase sempre 

este traço é ridicularizado pelos 

moradores das cidades grandes. 

(2005, p.27) 

É por isso que as variedades de outras regiões, 

como a nordestina – economicamente pobre e 

culturalmente desprestigiada – são consideradas, no 

melhor dos casos, “engraçadas”, “divertidas”, ou pior, 

“grosseiras”, “erradas” e “feias”, pelos falantes das 

variedades sudestinas. 

Essas considerações preconceituosas 

refletem tanto na sociedade a ponto de colocarem em 

programas de televisão e teatros personagens 

nordestinas para serem motivos de diversão ao 

público. Critica Bagno (1999, p.60) essa postura, 

“toda personagem de origem nordestina é, sem 

exceção, uma caricatura, um tipo grotesco, rústico, 

atrasado, criado para provocar o riso, o escárnio e o 

deboche dos demais personagens e do espectador”. 

Isso influencia toda sociedade, fazendo até 

mesmo crianças inocentes construírem o preconceito 

dentro de si, sem perceber, já que a mídia e as 

pessoas a sua volta transmitem uma visão que 

menospreza o nordestino.   

Há a necessidade da compreensão de que 

ninguém fala o que quer, do jeito que quer, em 
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qualquer lugar. As pessoas sabem as expressões 

convenientes para determinadas situações.  Isso 

acontece pela atividade de linguagem ser 

socialmente normatizada, no sentido de normal.  

A escola deve trabalhar esse entendimento 

com os alunos, por ser um lugar de formação de 

cidadãos com influência nas relações sociais. 

VARIEDADE E PRECONCEITO LINGUÍSTICO: UM 

REFLEXO SOCIAL NA ESCOLA 

No Brasil, existe um mito que vem causando 

sério problema na educação por simplificar a 

realidade: o mito da unidade linguística. A língua 

portuguesa não é única, não é um bloco compacto, 

sólido e firme, mas sim um conjunto de variedades. 

Há variedades geográficas da língua, como por 

exemplo: variedade portuguesa, variedade brasileira 

do Norte, variedade brasileira do Sul, a variedade 

carioca, a variedade paulistana. Além dessas, 

existem outras variedades que fazem com que a 

língua não seja única. São elas: de gêneros, 

socioeconômicas, etárias quanto ao nível de 

instrução, urbanas, rurais, etc.  

Partindo de tantas variedades existentes, para 

dar nome a uma língua, teria que dizer, por exemplo, 

falando de uma pessoa chamada Roberta: “Esta é a 

língua portuguesa, falada no Brasil, em 2008, na 

região Sudeste, no estado e na cidade de São Paulo, 

por uma mulher, de 22 anos, de classe média, 
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professora primária, cursando universidade...”. Ou 

seja, seria necessário considerar todos os elementos 

que compõem uma variedade.  

É como se cada pessoa falasse uma língua só 

sua. Não há como ter uma gramática para a língua 

toda, já que essa pode ser modificada a cada 

interação verbal. Também, o léxico muda de acordo 

com a interação dos falantes no dia-a-dia, 

expressando, para cada época, as visões de mundo 

dos seus usuários. Nenhuma palavra nova se forma 

ou se introduz aleatoriamente na língua, os próprios 

usuários fazem suas novas regras serem eficazes. 

Como afirma Antunes: 

...existem variações linguísticas não 

porque as pessoas são ignorantes ou 

indisciplinadas; existem, porque as 

línguas são fatos sociais, situados 

num tempo e num espaço concretos, 

com funções definidas. E, como tais, 

são condicionados por esses fatores. 

Além disso, a língua só existe em 

sociedade, e toda sociedade é 

inevitavelmente heterogênea, múltipla, 

variável e, por conseguinte, com usos 

diversificados da própria língua. (2009, 

p.104) 

Sem o reconhecimento das variedades 

existentes, a escola impõe a norma padrão como 

“certa” e a que deve ser ensinada. Mas, instituições 

oficiais encarregadas de planejar a educação no 
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Brasil já reconhecem a realidade linguística marcada 

pela diversidade.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

publicados pelo Ministério da Educação pode-se ler 

que:  

A variação é constitutiva das línguas 

humanas, ocorrendo em todos os 

níveis. Ela sempre existiu e sempre 

existirá, independentemente de 

qualquer ação normativa. Assim, 

quando se fala em “Língua 

Portuguesa” está se falando de uma 

unidade que se constitui de muitas 

variedades. [...] A imagem de uma 

língua única, mais próxima da 

modalidade escrita da linguagem, 

subjacente às prescrições normativas 

da gramática escolar, dos manuais e 

mesmo dos programas de difusão da 

mídia sobre “o que se deve e o que 

não se deve falar e escrever”, não se 

sustenta na análise empírica dos usos 

da língua. (1998, p.24) 

Os professores devem se conscientizar da 

existência de variedades linguísticas no contato com 

os alunos. Quando ouvirem alguém falando fora das 

regras da língua padrão normativa, não devem julgar 

a pessoa pela sua maneira de falar e discriminá-la 

como alguém que não sabe nada ou como uma 

pessoa que fala “errado”. Ocorre que a pessoa fala de 

acordo com sua sociedade, e, na sua variedade não 
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padrão, as regras normativas, no sentido de únicas e 

impostas, não funcionam. 

Até mesmo os livros didáticos escorregam em 

relação às variedades linguísticas. Alguns as 

consideram, mas acabam passando a ideia ao aluno 

de que a norma padrão é a melhor. Como confirma 

Antunes (2009, p.73), “... em geral, os livros didáticos 

não se arriscam muito: quando se trata de gramática, 

só propõem exercícios fora dessas relativizações 

contextuais; quase nunca exploram uma questão 

gramatical que admite variação”. 

A variação linguística, infelizmente, para 

muitas pessoas significa decadência. Mas, se há uma 

comunicação com essa variação há, com certeza, 

uma lógica. Por exemplo, muitos falantes deixaram de 

colocar a regência do verbo assistir, que está sendo 

usado como transitivo direto: “Eu assisti o jogo”. 

Nesse contexto, o verbo assistir tem o mesmo sentido 

do verbo “ver”, também transitivo direto. Essa 

“violação” à regra da norma padrão não implica 

imperfeição linguística alguma. Uma maneira é 

considerada mais certa do que outra por 

determinação histórica da sociedade.  

Existem regras de formação de enunciado que 

são próprias de cada língua, não havendo 

possibilidade de mudança, pela inconsistência que 

causaria no sentido da mensagem. Por isso, Antunes 

coloca as regras da língua como fixas e flexíveis ao 

mesmo tempo: 
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 ...em português, a posição do artigo, 

faz parte daquele componente rígido: 

vem sempre antes do substantivo; ou 

ainda, o artigo e o demonstrativo 

nunca vêm juntos, como em “O este 

livro”. Mas, muita coisa na língua, se 

situa naquela zona de oscilação, suja 

escolha por uma ou outra forma cabe 

ao usuário (por exemplo, Meu livro ou 

O meu livro, porcentagem ou 

percentagem. (2009, p.72) 

Com isso, pode-se perceber que por mais 

variações existentes em nossa língua, não haverá 

falha na mensagem transmitida, já que toda língua é 

formada por uma estrutura de enunciado invariável.  

Já o preconceito linguístico nasce quando as 

pessoas escolarizadas, mesmo percebendo as 

semelhanças entre a norma padrão da língua, ou 

também a chamada norma culta, e a norma não-

padrão, acabam rindo ou tendo pena da pessoa de 

classe social inferior que nunca pôde aprender a 

língua literária dos ricos, mesmo que a língua delas 

seja coerente e siga as tendências naturais do 

português.  

Sendo assim, quando alguém diz que “fulano 

não sabe falar” significa apenas que essa pessoa não 

usa as regras gramaticais consideradas cultas em 

sua fala, já que língua e gramática não são a mesma 

coisa. A pessoa se comunica com eficácia usando a 

língua, a qual é direcionada para a comunicação de 
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uma sociedade, e por ser de uma sociedade, a 

gramática acaba variando.  

O próprio termo “norma culta” deixa implícita 

uma ideologia de preconceito linguístico. Como 

afirma Antunes sobre o uso dessa terminologia:  

...favorece a suposição de que 

aqueles que a adotam é que são os 

cultos, têm cultura, e aqueles que não 

a adotam são os incultos, não têm 

cultura. Mesmo não sendo explícito, 

esse contraste pode ser pernicioso, se 

não se chama a atenção para seus 

efeitos discriminatórios, sobretudo em 

relação àqueles falantes das classes 

sociais menos favorecidas. (2009, 

p.87) 

Em alguns livros didáticos há essa mesma 

ideologia de preconceito, mas explícita: a norma culta 

aparece em oposição à norma popular, deixando 

essa última como errada e restringindo a culta às 

pessoas pertencentes de grupos sociais mais 

favorecidos. É um absurdo, já que nós criamos formas 

para o uso da língua ao longo de nossa história. 

Um aluno que vai à escola falando o português 

não-padrão é considerado pelos profissionais da 

educação um “´deficiente´ linguístico”, como diz 

Bagno (2005, p.29). Ou seja, é tratado como se não 

soubesse falar língua nenhuma, quando 

simplesmente fala outra norma da que é ensinada na 

escola.  
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Esse aluno, por não ter seus direitos 

linguísticos reconhecidos e por ser obrigado a 

assimilar conceitos veiculados numa variedade de 

português que é estranha para ele, cria um 

sentimento de rejeição muito grande e é 

desestimulado a aprender, até podendo fazer com 

que não queira mais ir à escola.  

Como comenta Bagno:  

Nossa escola não reconhece a 

existência de uma multiplicidade de 

variedades de português e tenta impor 

a norma-padrão sem preocupar saber 

em que medida ela é na prática uma 

“língua estrangeira” para muitos 

alunos, senão para todos. (2005, p.29) 

Pelo sistema educacional, valorizar alunos que 

já trazem na sua bagagem linguística o português-

padrão acaba expulsando os falantes do português 

não-padrão. Não que o português-padrão permita que 

esses alunos mudem de classe social, mas é uma 

forma de terem igualdade para acesso aos bens 

econômicos, políticos e culturais reservados às elites 

dominantes. Além disso, permite que tenha um 

recurso fundamental em sua luta contra as 

desigualdades sociais.  

Se o português não-padrão fosse 

compreendido como uma variedade como as outras, 

com regras coerentes e com uma lógica linguística 

demonstrável, talvez fosse possível abandonar 

preconceitos no ensino da língua.  
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O objetivo não é eliminar o português padrão 

das escolas e passar a ensinar o não-padrão. Mas o 

importante é saber educar para as diferenças das 

variedades, não afastar o aluno da língua, não deixar 

que pense não saber a sua língua materna e fazer 

com que demonstre seus talentos na escrita. Como 

diz Luft (1994, p.21), “um ensino gramaticalista abafa 

justamente os talentos naturais, incute insegurança 

na linguagem, gera aversão ao estudo do idioma, 

medo da expressão livre e autêntica de si mesmo”. 

Não basta reconhecer as variações da língua, 

deve-se compreender essas variações sem o 

“termômetro” da valorização, como se pode encontrar 

nas palavras de Neves: 

...a admissão da existência da norma 

nas comunidades linguísticas não 

legitima uma condução do trabalho 

escolar com a língua pátria que admita 

preconceito e sustente discriminação. 

Entretanto, não pode ser esquecido o 

fato de que o mesmo perigo é 

oferecido pelo próprio reconhecimento 

de variação linguística, se nesse 

reconhecimento se abrigar valoração. 

(2008, p.20) 

A conscientização da nova pragmática das 

práticas pedagógicas, ensinar dentro de um contexto 

real do educando, sem desconsiderar a variedade 

linguística de sua sociedade, deveria começar pelos 

educadores, pois são eles que medem o aprendizado 

do aluno para a formação de um cidadão que saiba 
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fazer usos linguísticos dependendo da situação, seja 

ela formal ou informal. São eles que podem orientar o 

reconhecimento das variações, sem preconceito, sem 

o “certo” e o “errado”. 

O “CERTO” E O “ERRADO” 

 Os linguistas, estudiosos da língua falada na 

sociedade, consideram aceitáveis muitas tendências 

da língua oral que os gramáticos consideram erradas. 

Para os linguistas, então, como afirma Neves (2008, 

p.19): “A tensão entre certo e errado, porém, 

popularmente eleita como carro-chefe da condução 

da preocupação com a língua nativa, não tem 

fundamento e não tem papel num trabalho com a 

linguagem cientificamente fundamentado”. 

Se alguém, em vez de dizer cavalo diz cafalo 

estaria cometendo um erro, pois essa forma não é 

registrada em nenhuma variedade do português do 

Brasil. Mas, se alguém diz pranta em vez de planta 

não é um erro, e sim um fenômeno chamado 

rotacismo, que é uma tendência natural em 

transformar em R o L nos encontros consonantais, 

Acontece em várias regiões do país.  

Comenta Antunes: 

O componente lexical também conta 

significativamente para se definir e 

reconhecer os usos socialmente 

prestigiados da língua. Talvez conte 

mais que o padrão gramatical. De fato, 

comumente, as variações lexicais 
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estigmatizadas (por exemplo, “muié”, 

trabaiá, estauta, ceuveja, sastifação) 

causam mais impacto do que outras 

de natureza gramatical, algumas das 

quais até passam despercebidas. 

(2009, p.43) 

Essas palavras com usos estigmatizados, 

mostradas por Irandé, são o que as pessoas 

instruídas chamam de “fala de caipira”, “língua de 

caboclo”, “português errado”, sem perceber da 

existência de regras que são coerentemente 

obedecidas para esses usos. Por exemplo, no 

português-padrão existem marcas redundantes de 

plural, ou seja, para informar que se trata de mais de 

um, várias palavras da frase devem ser modificadas 

(artigo, substantivo, adjetivo, verbo). Já no português 

não-padrão, mais modesto e menos vaidoso, a regra 

é marcar apenas a primeira palavra do grupo para 

indicar um número maior que um. 

Como está escrito nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998, p. 31), e completa a 

ideia acima: “não se pode mais insistir na ideia de que 

o modelo de correção estabelecido pela gramática 

tradicional seja o nível padrão de língua ou que 

corresponda à variedade linguística de prestígio”. 

Pode-se perceber que a ideia de “erro” 

linguístico está marcada na sociedade. Para um 

linguista, pessoas que têm essa ideia são 

preconceituosas, pois, como já foi mencionado, para 

toda variedade fora da norma padrão há uma lógica, 
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uma explicação.  Já para os gramáticos, tudo que não 

está de acordo com a norma culta é errado.  

Tem como base a linguística, explica Neves: 

“...certo e errado são conceitos 

impossíveis de estabelecer, a não ser 

em campos legislados, como a 

ortografia, ou em questões que tocam 

a própria gramaticalidade, isto é, em 

referência a sequências que escapam 

à gramática da língua, sequências 

nunca ocorrentes em produções 

linguísticas de falante nativo, por 

menos letrado que ele seja.” (2008, 

p.156) 

Em resumo, o erro pode ser considerado 

apenas na violação de distribuição de palavras no 

enunciado, que dará incompatibilidade linguística. 

Exemplo: uso de um artigo definido antes de um 

pronome indefinido, como algum, nenhum e qualquer. 

Um exemplo no campo da ortografia é o uso da 

palavra cafalo, como foi exposto acima.  

 Os documentos oficiais do Ministério da 

Educação estão de acordo com os linguistas quando 

dizem que já não há como insistir na ideia de que a 

variedade linguística de prestígio é o modelo 

estabelecido pela gramática tradicional.   

 O problema se volta para a sociedade, que 

deveria perceber que nem tudo é “erro”, mas pela 

visão equivocada que se tem da gramática, dá-se 

muita importância aos erros, favorecendo nas 
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pessoas pensamento de que não têm competência 

para usar sua língua materna. Por isso, a sociedade 

tem receito da “gramática” de sua própria língua, 

muitas se calam quando estão perto de um professor 

de gramática e muitos alunos saem da escola com a 

sensação de incompetência. 

A SOCIEDADE E O ENSINO DA GRAMÁTICA 

Na sociedade em geral, há uma cobrança 

muito grande para que os professores continuem 

ensinando a gramática do mesmo modo como se 

ensinavam nas gerações passadas, com a mesma 

nomenclatura, o mesmo tipo de exercícios, os 

mesmos preconceitos contra a variação e 

heterogeneidade linguística. 

A escola, os pais, os meios de comunicação e 

a sociedade em geral creem nos discursos que desde 

infância ouvem sobre atribuir à gramática uma função 

muito além do que lhe cabe. Isso não ocorreria se 

tivessem o conhecimento das possibilidades de uso 

da linguagem e o que ela representa para a 

compreensão da mensagem. Infelizmente, muitos 

alunos estão saindo da escola sem descobrirem as 

amplas funções da linguagem.  

Nos meios de comunicação se encontra parte 

da responsabilidade pela fixação ideológica da 

sociedade sobre o tradicionalismo no ensino da 

gramática. Existem programas de televisão, colunas 
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de jornais e sites mostrando o jeito “certo” de usar a 

língua.  

A preparação para o vestibular também é uma 

desculpa para o ensino da gramática, já que muitos 

deles não são feitos para os alunos pensarem e 

refletirem, e sim, para colocarem no papel o que 

foram forçados a decorar durante seus estudos 

referentes às nomenclaturas, por exemplo. 

Como pode complementar Bagno: 

Por mais que a gente tente inovar o 

ensino da língua, sempre aparece 

alguém para nos lembrar: “Sim, mas, 

no vestibular...”. Aliás, esse é o grande 

argumento, o grande trunfo dos 

paragramáticas. É o que rende a eles 

boa aceitação de seus produtos 

gramatiqueiros. No dia em que os 

vestibulares desaparecerem ou se 

transformarem, no dia em que os 

concursos públicos forem elaborados 

com um mínimo de sensibilidades, 

eles talvez fiquem sem emprego... 

(2005, p. 146) 

Primeiramente, a escola não poderia focar a 

preparação dos seus alunos apenas para fazer uma 

prova, deveria ter pretensões muito mais abrangentes 

para o ensino da língua portuguesa. 

Como comenta Antunes: 

“Ser aprovado em vestibular 

ou em qualquer outro concurso deve 

ser uma consequência natural de 
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quem aprendeu a lidar com a língua 

escrita formal, de quem aprendeu a 

pensar, a estabelecer relações, a tirar 

conclusões, a elaborar sínteses, a 

expressar-se com fluência e 

desenvoltura, com clareza e precisão.” 

(2009, p. 147) 

Além disso, muitas universidades, em seus 

vestibulares, já abandonaram o reconhecimento de 

nomenclatura e classificações. Exigem, agora, a 

capacidade de o candidato estabelecer relações entre 

partes diferentes de um texto, para tirar conclusões, 

apreender os sentidos e as intenções do texto.  

Essas capacidades que se exigem dos 

candidatos são cobradas através de questões com 

múltipla escolha e de questões discursivas. Desse 

último tipo de questão, os candidatos devem mostrar 

suas capacidades pela elaboração de explicação, de 

uma justificativa ou de um pequeno comentário. 

Sendo assim, não há como uma pessoa resolver 

essas questões se teve os estudos da língua 

concentrado em análises de palavras e frases soltas, 

em classificações e em nomenclaturas.   

A tendência citada acima para os vestibulares 

está cada vez maior no território nacional. Não sendo, 

assim, uma desculpa que só tem de ensinar 

gramática tradicional.  

Esses “novos” vestibulares estão de acordo 

com as propostas da educação brasileira, a qual tenta 

educar sem preconceito e sem nomenclaturas, 
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visando ensinar através de textos contextualizados. 

Mas o tradicionalismo da sociedade é uma maneira 

de impedir que essas propostas sejam totalmente 

realizadas.  

Um professor de português que não se opõe a 

essa proposta até usaria uma metodologia de ensino 

que abordasse as variedades linguísticas e a norma 

padrão de uma maneira contextualizada, mas pode 

pensar em não adotar essa metodologia por receio 

dos pensamentos da sociedade.  

Uma situação que também deve ser mudada e 

a seleção para empregos. Muitas são feitas por 

etapas e há etapas que exigem a identificação de 

“erros” e classificação de palavras. Se o aluno diz que 

aquele “erro” que esperam que ele identifique não é 

“erro” ou sabe usar uma palavra, mas não sabe 

classificá-la, não é aprovado na entrevista. Por isso, 

muitos professores ainda seguem o método 

tradicional de ensino. 

Sobre o método tradicional de ensino, um 

trecho do livro de Bagno: 

O ensino da gramática normativa mais 

estrita, a obsessão terminológica, a 

paranóia classificatória, o apego à 

nomenclatura – nada disso serve para 

formar um bom usuário da língua em 

sua modalidade culta. Esforçar-se 

para que o aluno conheça o nome de 

todas as classes de palavras, saiba 

identificar os termos da oração... [...] – 
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nada disso é garantia de que esse 

aluno se tornará um usuário 

competente da língua culta. (1999, 

p.119) 

Pode-se complementar com Antunes: 

O simplismo de que conhecer a 

terminologia da gramática assegura o 

acesso do aluno à norma prestigiada 

da língua cai por terra, quando se 

considera essa terminologia nos 

limites que ela de fato tem: o de 

possibilitar uma denominação 

adequada das unidades da gramática, 

quando as atividades de análise da 

língua têm lugar. Fora dessas 

atividades, o recurso às terminologias 

metalinguísticas não tem sentido. 

(2009, p.82) 

Já é o momento da sociedade perceber que 

certos tipos de questões, como: saber a grafia correta 

e classificar palavras com suas nomenclaturas 

específicas não garantem a eficiência do bom uso dos 

recursos da língua, como transmitir suas ideias, 

interagir por meio da fala ou escrita, sempre 

elaborando um discurso com coesão e coerência. Na 

hora de entender ou de escrever um texto mais 

complexo, o saber da gramática que se ensina 

atualmente na escola é insuficiente.  

Essa gramática que se ensina na escola, com 

base em terminologias, não chega de fato a ser 

gramática relevante para o exercício, em textos, da 
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linguagem. É baseada em nomenclaturas 

gramaticais, as quais são nomes que as unidades de 

gramática têm, mas não são regras.  

Por isso, não contribuem em nada para alguém 

falar e escrever melhor, como acredita muitas 

pessoas. Apesar disso, algumas nomenclaturas já 

são contestadas pela inconsistência dos termos. 

A escola poderia até ensinar nomenclaturas 

apenas pela pouca relevância, apenas como um 

saber metalinguístico. Se apenas fixar no saber da 

nomenclatura está tirando a oportunidade de reflexão 

crítica do aluno para o real funcionamento da 

linguagem. Como afirma Neves (2008, p.29): “É 

possível ir desde a ideia de gramática como 

“mecanismo geral que organiza as línguas” até a ideia 

de gramática como “disciplina”, e, neste último caso, 

não se pode ficar num conceito único...”. 

Nenhuma pessoa compreende um texto se 

procurar nele um substantivo próprio ou comum. O 

correto seria fazer da nomenclatura um ponto de 

passagem, não um fim, muito menos, de avaliação. 

Esse equívoco de achar que sabendo 

“gramática” vai ler e escrever com sucesso justifica o 

apego dos professores, escola, pais e alunos pelo 

ensino da gramática. Constata-se, muitas vezes, a 

impaciência para que seja o quanto antes ensinado, 

por julgarem o seu resultado como sucesso garantido. 

Como complementa Antunes: 
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É preciso reprogramar a mente de 

professores, pais e alunos em geral, 

para enxergarmos na língua muito 

mais elementos do que simplesmente 

erros e acertos de gramática e de sua 

terminologia. De fato, qualquer coisa 

que foge um pouco do uso mais ou 

menos estipulado é vista como erro. 

As mudanças não são percebidas 

como “mudanças”, são percebidas 

como erros. (2009, p.23) 

Um exemplo de uma vida escolar, 

provavelmente, voltada para acertos de gramática e 

fixação de terminologias é uma frase que foi tirada de 

uma prova de vestibular: “Sabemos que o homem é 

um ser masculino e a mulher um ser feminino”. Essa 

frase demonstra o conhecimento gramatical 

insuficiente, já que não há problema de gramática na 

frase e não há relevância na informação. 

Enquanto o ideal da sociedade for 

tradicionalista, a nova pragmática para a educação 

será implantada de forma lenta pelas escolas e 

educadores.  
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA 

CRIANÇAS COM TDAH 

 

Erika Donadio Vicentini 

 

Crianças com TDAH geralmente apresentam 

um desempenho escolar prejudicado, com notas 

baixas, dificuldade em se relacionar com os colegas 

e professores. Além disso, não compreendem o que 

está sendo ensinado, enfim, completamente 

desestimulados e incompreendidas.   

De acordo com G.L. de Silva e colaboradores, 

dizem que “ é um problema mais presente na infância, 

sendo responsável pela evasão escolar e repetência”. 

A autora Ana Beatriz B. Silva alerta que o 

primeiro passo a ser tomado é a escola formar uma 

parceria com a família. “Em seguida, a escola deverá 

desenvolver um conjunto de medidas para atuar com 

a criança, educando-a e aprimorando as suas 

habilidades”. Segundo a mesma, há necessidade do 

professor conhecer o transtorno; desenvolver um 

trabalho em equipe, pais, professores e profissionais 

da saúde. Além disso, elas sugerem: 

criar uma rotina, com regras, elogiar 

sempre que o aluno  comportar ou 

realizar as tarefas; trabalhar com  

conteúdo interdisciplinar; organizar as 
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carteiras em círculos; promover 

atividades em grupos para favorecer a 

sociabilidade; usar jogos e desafios 

para motivar os alunos. 

 Portanto, a autora Silva enfatiza que 

“professores deverão estar devidamente capacitados 

e receber orientação da equipe pedagógica para 

trabalhar com alunos com TDAH”. 

 As Diretrizes Nacionais para Educação 

Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB 

nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que: 

Os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo 

às escolas organizarem-se para o 

atendimento para o atendimento aos 

educandos com necessárias para uma 

educação de qualidade para todos. 

(MEC/SEESP,2001). 

 No artigo da professora Dra. Ana Luiza Navas 
28 diz que: “na Resolução CNE/CEB 4/2009 o grupo 

de crianças com TDAH e/ou TEA foram ignoradas, 

esta especifica o público alvo do Atendimento 

Educacional Especializado”. 

 Segundo a mesma autora, em 2010, o então 

senador Gerson Camata apresentou um projeto de 

Lei 7081/2010, que dispõe sobre a necessidade do 

poder público garantir o diagnóstico e o apoio 

educacional das crianças e jovens com TDAH e 

dislexia. Além disso, esse projeto prevê: “um sistema 

de ensino que garanta a formação do professor 
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visando com isso, que o mesmo adote estratégias 

adequadas para desenvolver esse aluno e consiga 

identificar precocemente os sinais desses 

transtornos”. Além disso, o professor contará com 

apoio de psicólogo e/ou fonoaudiólogos clínicos.  

Em 9/06/15 o projeto foi aprovado por 

unanimidade o parecer na comissão de finanças e 

tributação, só falta aprovação na última comissão     

(Constituinte e Justiça) da Câmara para a Presidência 

da República sancionar e o Projeto 7081/10 virar lei. 

Smith e Strick enfatizam que o professor deve 

trabalhar em parceria com o orientador educacional 

tanto no que se refere no planejamento das atividades 

quanto no manejo dessas crianças. 

Barkley ressalta “programas com fichas 

também podem ser usados para um grupo de 

crianças, com todos os membros da sala ganhando 

recompensas baseadas no comportamento”. 

Ele sugere ainda que: 

Uma forma diferente desse programa 

envolve dividir a sala de aula em 

equipes que ganham e perdem pontos 

dependendo de seu comportamento. 

A equipe com maior número de pontos 

positivos ou menor número de pontos 

negativos ganha privilégios para o time 

todo. A abordagem em grupo 

apresenta a vantagem de não 

selecionar a criança  com TDAH. Mas 

esse benefício deve ser pesado contra 
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o potencial da criança com TDAH de 

ser difamada por penalizar a classe 

toda quando se sai mal. 

 Os autores Smith; Strick, diz: 

Apesar de cuidados especiais e 

professores com preparo especial, a 

maior parte das crianças com 

transtorno não precisa de educação 

especial. A menos que seus 

problemas sejam bastante sérios, 

esses estudantes podem funcionar 

bem em salas de aula normais com 

auxílio de professores atenciosos, 

boas técnicas de manejo em sala de 

aula, e ocasionalmente 

medicamentos. 

Para Silva: “o professor deverá ter uma sala de 

aula com um número reduzido de alunos e com 

poucos estímulos visuais, contudo se isso não for 

possível, deverá contar com um auxiliar.” Outra 

questão que a mesma enfatiza, que o professor 

deverá propor ao aluno com TDAH digitar no 

computador, porque escrever à mão para essas 

crianças pode ser difícil. 

Para Rohde et al, questiona o sistema 

educacional brasileiro; as implicações educacionais e 

o rendimento escolar de crianças com TDAH. Ele 

acredita que se houver adaptações no currículo e 

intervenções adequadas, a criança com TDAH pode 

aprender. 
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Segundo a Associação Brasileira do Déficit de 

Atenção (2011), “ o professor deve tentar responder 

às seguintes perguntas: Qual é a dificuldade mais 

importante do aluno portador de TDAH? O que mais 

atrapalha seu desempenho? Conseguindo 

responder, o professor cria estratégias para melhor 

atendê-lo” 

De acordo com Rohde et al, “o dever de casa 

é uma das piores dificuldades para o TDAH. É 

necessário fazer as adequações para que a 

quantidade de trabalho não exceda seu limite”. 

Em um artigo escrito pela ABDA, 2011, diz: 

As atividades que demandam mais 

atenção contínua por um período 

maior e tempo devem ser feitas no 

início da aula, como por exemplo, as 

provas. No último tempo o aluno já 

teve várias aulas, de várias matérias, 

que acabam funcionando como 

elementos de distração. 

A especialista Marta Pires Relvas propõe dicas 

para o professor trabalhar com crianças com 

TDAH: 

1. No domínio da linguagem- dar ênfase nos 

textos, poemas, na oralidade. Sistematizar 

o conhecimento linguístico formal e não 

formal com o aluno; 

2. Na capacidade visual- promover a criação 

com ou sem estímulos visuais. Construir 
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jogos usando o corpo como ferramenta de 

estímulos; 

3. Na competência auditiva- propor 

atividades de criação de sons, intensidade 

e ritmo; 

4. Possibilitar a escuta dos sentimentos e 

outros estados mentais de si mesmo e do 

outro; 

5. Reconhecer que a sala de aula não precisa 

ser realizada somente dentro da sala 

convencional. 

6. Permitir que o aluno pense e provoque a 

reflexão- “a melhor escola não é aquela 

que provoca e promove o pensar sobre o 

pensar e que permite questionamentos e 

dúvidas”. 

O artigo ‘’Algumas estratégias Pedagógicas 

para alunos com TDAH”, escrito pela Associação 

Brasileira de Déficit e Atenção, 2012, preconiza várias 

ideias para desenvolver o aluno com TDAH na sala 

de aula. A seguir a transcrição literal do mesmo. 

Quando o professor der alguma 

instrução, pedir para o aluno repetir; 

Não criticar e apontar em hipótese 

alguma os erros cometidos como falha 

de desempenho; 

Oferecer tarefas diferenciadas. Os 

trabalhos em grupo e a possibilidade 
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do aluno escolher as atividades nas 

quais desperta interesse seria um 

diferencial; 

Utilizar a técnica de “aprendizagem 

ativa”: trabalho em duplas, respostas 

orais, possibilidade de gravar as aulas 

e/ou trazer seus trabalhos gravados; 

Optar por dar aulas com materiais 

audiovisuais, computadores, vídeos, 

DVD, e outros materiais diferenciados; 

Não é indicado que alunos com TDAH 

sentem junto as portas, janelas e nas 

últimas fileiras da sala de aula; 

Usar sinais visuais e orais: o professor 

pode combinar previamente com o 

aluno pequenos sinais cujo significado 

só o professor e o aluno saibam; 

Usar mecanismos e/ou ferramentas 

para compensar as dificuldades 

memoriais: tabelas com datas sobre 

prazo de entrega dos trabalhos 

solicitados, usar post-it etc; 

Etiquetar, iluminar, sublinhar e colorir 

as partes mais importantes de uma 

tarefa, texto ou prova. 

Reduzir o máximo o número de cópias 

escritas de textos; 

Respeitar o tempo que cada aluno 

precisa para concluir uma atividade; 

Supervisionar e ajudar o aluno a 

organizar os seus cadernos, mesa, 
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armário ou arquivar papéis 

importantes; 

Buscar sempre ter uma postura 

proativa. Antecipar as possíveis 

dificuldades de aprendizado que 

possam surgir e buscar as soluções. 

Assinalar os pontos positivos e 

negativos de forma clara, construtivo e 

respeitosa. 

Permitir que o aluno se levante em 

alguns momentos, previamente 

combinados entre ele e o professor. 

   Nesse contexto, Paulo Freire fala sobre 

a postura do professor frente as dificuldades do 

aluno, onde não basta só constatar o que ocorre, 

mas sim, buscar alternativas, estratégias para 

atingir aquele sujeito. 

O exercício de pensar o tempo de 

pensar a técnica, de pensar o 

conhecimento enquanto se conhece, 

de pensar o quê das coisas, o para 

quê, o como, o em favor de quê, de 

quem o contra o quê, o contra que são 

exigências fundamentais de uma 

educação democrática à altura dos 

desafios do nosso tempo. 

 Segundo Denise Ferreira Ghigiarelli diz que 

“associado aos estimulantes, as psicoterapias 

exercem efeitos eficazes no tratamento do TDAH, 

pois a modificação comportamental é necessária para 

o bom desempenho escolar”. Além disso, os 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Erika Donadio Vicentini 109 

professores e a família precisam falar a mesma 

língua, serem parceiros. 

Charge Calvin e Haroldo 
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A CULTURA NEGRA NA EDUCAÇÃO 

 

Iara Soares da Silva 

 

A educação como meio de valorização da cultura 

Negra 

Atualmente, em todos os segmentos da 

sociedade, já foram observadas mudanças 

significativas na valorização dos negros e sua 

cultura, mas é no campo da educação que as 

principais mudanças ocorreram. Parâmetros 

Curriculares Nacionais (NCP), leis que 

estabelecem a obrigação de ensinar História e 

Cultura Afro-brasileiras e Africanas (Lei 10.639 / 

03) e de Indígenas (Lei 11.645 / 08), no ensino 

fundamental e médio em escolas públicas e 

privadas do país e seus respectivos estados e 

municípios.  As diretrizes curriculares nacionais 

que orientam a promoção da educação étnico-

racial, as quotas para os negros e os povos 

indígenas nas universidades públicas 

exemplificam essas mudanças.  

Como observa Arroyo (2007, 114), "o 

progresso tem sido significativo e promissor, mas 

lento, ainda há um longo caminho a percorrer". 
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No entanto, mesmo com essas mudanças, 

"a educação brasileira ainda não fornece aos 

usuários de equipamentos educacionais acesso 

à diversidade cultural para cada cidadão, para a 

cultura universal que é exclusiva de sua 

comunidade, região e país" (MACEDO, 2008, 

91). 

 Nesta perspectiva, Arroyo (2007: 119) 

afirma que "a escola tem sido e continua a ser 

extremamente reguladora dos diferentes povos 

socialmente e culturalmente marginalizados e 

coletivos".  

Ele também aponta que "a estrutura do 

sistema foi ao serviço da regulamentação deste 

grupo, neste contexto, o diálogo não será fácil, 

será tenso e marcado por forte resistência para 

renunciar a esse papel regulador e assumir um 

papel emancipador”. (ARROYO, 2007.) 

A escola como um espaço onde a 

diversidade está presente, um lugar onde 

diferentes assuntos são encontrados, bem como 

uma zona de conflito permanente, uma vez que 

as diferentes culturas estão correlacionadas, tem 

a obrigação de remeter e tornar visível em seu 

currículo a diversidade de assuntos e culturas 

que estão presentes no seu espaço.  

Conforme observado por Candau (2010, 

p.13), Journal of Difere - ISSN 2179 6505, v. 3, 
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n. 6, dezembro / 2013 "não há educação que não 

esteja imersa nos processos culturais do 

contexto em que se encontra".  

“Nesse sentido, não é possível conceber 

uma experiência pedagógica “sem educação”, 

que é totalmente desconectada das questões 

culturais da sociedade”. Nesse sentido, Santomé 

(1995, p.176) afirma que: 

As salas de aula não podem 

continuar sendo um lugar 

de informações 

descontextualizadas. É 

preciso que o alunado 

possa compreender bem 

quais são as diferentes 

concepções de mundo que 

se ocultam sob cada uma 

delas e os principais 

problemas da sociedade a 

que pertencem. 

D'Adesky (2009, 196) chama a atenção 

para a reflexão de que "a má percepção de um 

grupo pela sociedade pode gerar em seus 

membros um complexo de inferioridade". 

 Para o autor citado, "a reversão da 

imagem negativa do grupo exige medidas em 

áreas que dizem respeito à educação, 

 “A cultura, à mídia, mas também à política 

e à economia” (D'Adesky, 2009, p.196). Ele 

também ressalta que "o reconhecimento igual e 
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recíproco também passa pela percepção 

adequada da imagem do grupo ao qual o 

indivíduo pertence" (D'Adesky, 2009,196). 

A influência do negro se 

reconhece na alimentação, 

na música, no vocabulário, 

no vestuário, nas seitas e 

crenças religiosas (umbanda 

e candomblé). Não se 

costuma fazer menção às 

técnicas agrícolas e à 

pecuária, nem à avançada 

tecnologia metalúrgica, 

dominada por africanos 

naquela época, para não 

falar em astronomia, 

medicina, matemática, 

engenharia, navegação e 

construção naval, as bases 

da filosofia e outros 

conhecimentos que os 

africanos dominavam há 

milênios. 

Ainda que a escola sozinha não seja capaz 

de reverter anos de desqualificação da 

população negra e supervalorização da 

população branca, em longo prazo ela pode 

desempenhar um importante papel na 

construção de uma nova cultura, de novas 

relações que vão além do respeito às diferenças. 

 Possibilitando que todas as vozes possam 

ecoar no espaço escolar, chegar a consciência 

de que é na diversidade que se constrói algo 
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novo. Acredita-se que uma prática educacional 

diária, com ações sistematizadas, terá um efeito 

a médio e longo prazo se for desenvolvida a 

partir de uma perspectiva multicultural e 

antirracista.  

Também se acredita que é necessário 

transformar os diferentes espaços educacionais 

em configurações de inclusão; combater 

relações prejudiciais e discriminatórias; troca de 

ideias; de incentivos a mudanças de 

pensamentos e atitudes negativas sobre o outro 

e sua cultura, considerada inferior; respeito pela 

diversidade; 

 Resgatar a autoestima dos grupos 

historicamente estigmatizados, radicalizados e 

excluídos; e acima de tudo, reconhecimento e 

apreciação da história e identidade desses 

grupos, bem como a afirmação do caráter 

multiétnico e multicultural de nossa sociedade. 

A liberdade era o sonho de todo 

afrodescendentes, mas a discriminação fez com que 

fosse protelada diversas vezes, contudo lutaram para 

que esse dia chegasse, embora tardiamente em 

nosso solo.  

Seus descendentes tiveram dificuldade para 

que seus direitos fossem reconhecidos, foi 

sancionado o direito as cotas por um período, no 

sentido de reparar as injustiças cometidas no 
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passado. As linguagens artísticas ajudaram muito a 

preservar a cultura africana e que continuasse 

presente no Brasil embora sabe-se que seus   

ancestrais   praticaram e cultuaram através da 

oralidade e transmitiram aos seus descendentes suas 

tradições. 

Desigualdade racial no Brasil 

À medida que os índices de escolaridade 

diminuem os de violência aumentam, é 

perceptível que esses índices estão diretamente 

ligados a falta de orientação, baixa concentração 

de renda, falta de oportunidades e moradias com 

falta de estruturas físicas e sanitárias. Esse 

problema vem de muito influenciando em nossa 

sociedade em áreas da economia, saúde, 

transporte, segurança, à medida que houver 

justiça social vamos encontrar um povo 

satisfeito. 

Não existe um projeto para ressocialização 

ou capacitação para que o indivíduo detido 

encare sua vida fora do cárcere. No nosso país 

existem muitas leis, mas o cumprimento delas 

nem sempre é visto de maneira séria, 

responsável e comprometida pelos cidadãos, 

levando a algumas distorções em torno da 

justiça. Há projetos sociais e ONGS que 

trabalham a reintegração social dos presos. 
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“O linchamento físico que sofriam os afro-

americanos nos Estados Unidos foi substituído no 

Brasil por um linchamento cívico” Abdias do 

Nascimento. 

O Brasil abriga a quarta maior população 

prisional do mundo, atrás apenas dos Estados 

Unidos, da China e da Rússia. Trata-se de 622 

mil brasileiros privados de liberdade, mais de 300 

presos para cada 100 mil habitantes. Mais da 

metade (61,6%) são pretos e pardos, revela o 

Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen). 

Só 10% dos livros brasileiros publicados 

entre 1965 e 2014 foram escritos por autores 

negros, afirma pesquisa da Universidade de 

Brasília (UnB) que também analisou os 

personagens retratados pela literatura nacional: 

60% dos protagonistas são homens e 80% deles, 

brancos. 

O levantamento da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) considerou as 

produções brasileiras que alcançaram as 

maiores bilheterias entre 2002 e 2014. Dentre os 

filmes analisados, 31% tinham no elenco atores 

negros, quase sempre interpretando papeis 

associados à pobreza e crime. Os africanos que 

conseguiam sobreviver tinham uma dura rotina em 

terras brasileiras com longas jornadas de trabalho, 
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realizavam serviços árduos eram considerados como 

um objeto, sendo explorados e maltratados.  

Quando não conseguiam realizar as suas 

funções eram castigados em público durante várias 

horas até dias, privados de alimentação e de realizar 

suas necessidades fisiológicas, para servir de 

exemplo aos demais escravos que deveriam ser 

obedientes aos seus senhores. Os escravizados que 

não tinham mais utilidade eram descartados.      

Os crioulos eram os que nasciam no Brasil, os 

ladinos aqueles que falavam o português e os boçais 

que só falavam seu idioma nativo. As crianças não 

eram poupadas do trabalho começavam muito cedo 

dos 4 aos 12 anos, poucas chegavam a vida adulta 

dada as difíceis condições de vida. 

 A maioria não vivia com sua família, pois eram 

obrigados a se separarem de acordo com o interesse 

de seus proprietários, por isso não conseguiam 

manter laços familiares. As forças das armas e da 

violência transformavam os castigos físicos em um 

elemento eficaz na dominação. 

Durante a exploração colonial, a mão de obra 

negra foi amplamente utilizada em outras atividades 

como na mineração e nas demais atividades 

agrícolas que ganharam espaço na economia entre 

os séculos XVI e XIX. Em contrapartida a esse 

contexto exploratório, devemos destacar a presença 

de várias formas de resistência à escravidão. 
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Não faz muito tempo que os artistas 

negros ocupam as telas, e como protagonistas é 

mais difícil ainda, atuavam apenas nos 

bastidores atrás da composição de textos, livros 

e outras linguagens artísticas.  

Atuavam discretamente e eram invisíveis. 

Eles já estão trabalhando há muito tempo na 

parte de infraestrutura e não tinham o 

reconhecimento nesse sentido. Hoje notamos 

uma melhora na valorização e visibilidade da 

cultura africana, existe um setor voltado no 

aperfeiçoamento e direcionamento para atender 

esse público que deseja ser ouvido e atendido 

diante de suas adversidades. As empresas estão 

percebendo que ouvir e buscar essas 

necessidades irá levar a identificação de sua 

origem e essa população fará com que sua 

identidade seja reconhecida, aceita e valorizada. 

Na música brasileira o xote brasileiro teve 

origem no Schottish em escocês, a partir de 

matrizes norte-americanas, como o blues, o jazz, 

o soul e suas variantes, em Cuba a rumba, no 

Brasil o samba, bossa-nova (nascida do samba), 

choro, EUA hip-hop, cakewalk (antiga dança em 

pares dos negros dos EUA. Os ritmos e suas 

variantes a partir de influências africanas são 

muito marcantes. 

 A princípio se evidencia o caráter muitas 

vezes para os padrões europeus deselegantes, 
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mas que  se propagou por diversas regiões do 

Brasil e que ao longo do tempo tem sido aceito 

como forma legitima de expressão artística como 

foi o samba, a princípio era praticado em 

espaços reservados por ser discriminados por 

sua prática.  

O que acontece com o funk e o passinho 

na atualidade. Muitos críticos afirmam que isso 

seria a glamourização da pobreza, outros 

afirmam ser o reflexo das condições devidas que 

essa população tem no espaço que habitam 

muitos a definem por ser extremamente sensual 

ou chula.  

Talvez o que se pregou ao longo dos anos 

e acabaram por assimilar como verdadeiro. Os 

ritmos derivados do samba também ganham 

adeptos como é o caso do pagode, funk, afro 

reggae, axé, MPB, entre tantos outros. 

 Essas inserções no campo das artes 

produzem, com que ritmos tão repudiados pela 

crítica, tragam consigo todo um conteúdo de 

preconceito e a falta de conhecimento dos 

problemas alheios, talvez para quem viva nas 

comunidades seja a realidade. Se analisarmos a 

dança que vem ligada a música estaremos ainda 

longe, pois estaremos chegando à moda, 

publicidade, a outros setores da economia que 

fazem a indústria cultural atingir outros 

patamares.  
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Uma análise no campo das artes e da 

cultura africana vê uma ligação uma ligação 

profunda com a cultura brasileira juntamente 

com outros povos. “O samba de roda é uma 

manifestação musical, coreográfica, poética e festiva, 

presente em todo o estado da Bahia, mas muito 

particularmente na região do Recôncavo. 

 Em sua definição mínima constitui-se da 

reunião, que pode ser fixada no calendário ou não, de 

grupo de pessoas para desempenho de um repertório 

musical e coreográfico cujas características são 

dadas aqui de modo geral e resumido:  

• Disposição dos participantes em círculo ou 

formato aproximado, donde o nome samba 

de roda. 

• Presença possível de instrumentos 

musicais membranofones 

caracteristicamente, o pandeiro,  idiofones 

– caracteristicamente, o prato-e-faca; e 

cordofones – caracteristicamente, a viola. 

• Os tocadores ficam juntos fazendo parte 

do círculo, os presentes participam do 

acompanhamento musical com palmas, 

segundo certos padrões rítmicos em 

ostinato.  

• Cantos estróficos e silábicos em língua 

portuguesa, de caráter responsorial e 

repetitivo. 
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• Os participantes que formam a roda, por 

não estarem dentro dela, não dançam, a 

não ser que se considere o bater palmas 

um tipo de dança; ou eventualmente 

dançam apenas através de uma discreta 

movimentação rítmica do corpo. 

• O princípio da alternância relaciona-se 

também com um dos gestos coreográficos 

mais acontecer dentro de casa ou ao ar 

livre, em um bar, uma praça ou um terreiro 

de candomblé. Típicos do samba de roda, 

a famosa umbigada, ou choque de 

umbigos: traço cultural de origem banto, a 

umbigada é um sinal por meio do qual a 

pessoa que está sambando designa quem 

irá substituí-la na roda (Carneiro, 1961; 

Tinhorão, 1988:45-68). 

• O samba de roda pode chamado miudinho. 

Feito, sobretudo, da cintura para baixo, 

consiste num quase imperceptível 

sapatear para frente e para trás dos pés 

quase colados ao chão, com a 

movimentação correspondente dos 

quadris. 

Embora homens também possam dançar, há 

clara predominância de mulheres na dança, enquanto 

no toque dos instrumentos a predominância é 

masculina, com exceção do prato-e-faca. Outro traço 

marcante da coreografia é a alternância, ou seja: 
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exceção feita à finalização de um samba, não é 

comum que todos os participantes dancem ao mesmo 

tempo, o que teria por efeito desfazer o círculo de 

assistentes, descaracterizando assim o samba como 

de roda. 

O racismo no Brasil 

A arte clama por ser reconhecida, mesmo 

em locais muito distantes e abre espaço dentro 

da sociedade que limita, dentro do cotidiano que 

nos escraviza em torno de preconceitos que 

estão inseridos dentro de cada um e ela faz um 

convite a liberdade e reflexão. 

É raro questionar as contribuições dos povos 

africanos e suas culturas para a formação do Brasil, e 

como a história destes povos é mantida viva. Também 

é raro questionar como as múltiplas relações os 

distintos grupos étnico-raciais e culturais que 

compõem a sociedade brasileira acontece informação 

que, em relação à população negra, "há uma 

sequência de oportunidades, favoráveis para 

preservar distorções em relação às matrizes negras, 

incluindo a aprendizagem formal"  

Em relação a ensino mesmo com os 

desenvolvimentos derivados das leis 10.639 / 03 e 

11.645 / 08 e suas correspondentes orientações 

curriculares nacionais que orientam a construção da 

educação em vínculo étnico-raciais neste trabalho 

destinam-se a cooperar para a argumentação sobre o 
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resgate e a do destaque da história e cultura africana 

e afro-brasileira em ambientes de espaços sociais, 

em único no espaço escolar.  

• Etnocentrismo - Visão de mundo que 

considera o grupo a que o indivíduo pertence 

o centro de tudo. Elegendo como o mais 

correto e como padrão cultural a ser seguido 

por todos, consideram os outros, de algumas 

formas diferentes como inferiores. 

• Identidade Étnica - Conjunto de caracteres 

próprios e exclusivos de uma pessoa que a faz 

reconhecerem-se pertencente a um 

determinado povo, ao qual se liga por traços 

comuns de semelhança física, cultural e 

histórica. 

• Afro-brasileiro - Adjetivo usado para referir-

se à parcela significativa da população 

brasileira com ascendência parcial ou 

totalmente africana. 

• Preconceito Racial - Conjunto de valores e 

crenças estereotipadas que levam um 

indivíduo ou um grupo a alimentar opiniões 

negativa a respeito de outro, com base em 

informações incorretas, incompletas ou por 

ideias preconcebidas. 

• Racismo - Estrutura de poder baseada na 

Ideologia da existência de raças superiores ou 

inferiores. Pode evidenciar-se na forma legal, 
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institucional e também por meio de 

mecanismos e de práticas sociais. No Brasil, 

não existem leis segregacionistas, nem 

conflitos de violência racial; todavia, 

encoberto pelo mito da democracia racial, o 

racismo promove a exclusão sistemática dos 

negros da educação, cultura, mercado de 

trabalho e meios de comunicação. 

 Talvez, uma das soluções para superar o 

racismo seja a iniciativa de começar a legitimar a 

cultura afro-brasileira desde as crianças como o 

objetivo deste estudo é analisar a inclusão da história 

e da cultura africana no currículo das turmas de 

educação infantil como possibilidade de incentivar o 

respeito à diversidade cultural e de combate ao 

racismo deste modo as reflexões presentes neste 

trabalho destinam-se a cooperar para a 

argumentação sobre o resgate e a do destaque da 

história e cultura africana  no espaço escolar. 

Só 10% dos livros brasileiros publicados entre 

1965 e 2014 foram escritos por autores negros, afirma 

pesquisa da Universidade de Brasília (UnB) que 

também analisou os personagens retratados pela 

literatura nacional: 60% dos protagonistas são 

homens e 80% deles, brancos. 

O levantamento da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (UERJ) considerou as produções 

brasileiras que alcançaram as maiores bilheterias 

entre 2002 e 2014. Dentre os filmes analisados, 31% 
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tinham no elenco atores negros, quase sempre 

interpretando papeis associados à pobreza e 

criminalidade. 

Não faz muito tempo que os artistas negros 

ocupam as telas, e como protagonistas é mais difícil 

ainda, atuavam apenas nos bastidores atrás da 

composição de textos, livros e outras linguagens 

artísticas. Atuavam discretamente e eram invisíveis.   

Eles já estão trabalhando há muito tempo na parte de 

infraestrutura e não tinham o reconhecimento nesse 

sentido. Hoje notamos uma melhora na valorização e 

visibilidade da cultura africana, existe um setor 

voltado no aperfeiçoamento e direcionamento para 

atender esse público que deseja ser ouvido e 

atendido diante de suas adversidades. As empresas 

estão percebendo que ouvir e buscar essas 

necessidades irá levar a identificação de sua origem 

e essa população fará com que sua identidade seja 

reconhecida, aceita e valorizada.  

A estética europeia não foi esquecida, só abriu 

espaço para outra que ficava a margem da sociedade 

fosse ouvida e pudesse ter seu espaço dentro da 

sociedade brasileira. As questões sociais e raciais 

são muito intensas e complexas, os artistas aos 

poucos vão trazendo estes temas para as telas e tem 

um papel muito importante e aos poucos o número de 

artistas vem ganhando espaço no cenário artístico, 

logicamente não com a dimensão que deveria, mas a 
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medida que a população se acostuma a discutir e 

refletir estas questões. 

Na música brasileira o xote brasileiro teve 

origem no Schottish em escocês, a partir de matrizes 

norte-americanas, como o blues, o jazz, o soul e suas 

variantes, em Cuba a rumba, no Brasil o samba, 

bossa-nova (nascida do samba), choro, EUA hip-hop, 

cakewalk (antiga dança em pares dos negros dos 

EUA. Os ritmos e suas variantes a partir de influências 

africanas são muito marcantes. A princípio se 

evidencia o caráter muitas vezes para os padrões 

europeus deselegantes, mas que se propagou por 

diversas regiões do Brasil e que ao longo do tempo 

tem sido aceito como forma legitima de expressão 

artística como foi o samba, a princípio era praticado 

em espaços reservados por ser discriminados por sua 

prática. O que acontece com o funk e o passinho na 

atualidade. Muitos críticos afirmam que isso seria a 

glamourização da pobreza, outros afirmam ser o 

reflexo das condições de vida que essa população 

tem no espaço que habitam muitos a definem por ser 

extremamente sensual ou chula. Talvez o que se 

pregou ao longo dos anos e acabaram por assimilar 

como verdadeiro. Os ritmos derivados do samba 

também ganham adeptos como é o caso do pagode, 

funk, afro reggae, axé, MPB, entre tantos outros. 

Essas inserções no campo das artes produzem, com 

que ritmos tão repudiados pela crítica, tragam consigo 

todo um conteúdo de preconceito e a falta de 
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conhecimento dos problemas alheios, talvez para 

quem viva nas comunidades é a realidade.  

O circuito das artes movimenta um mercado 

muito promissor e que as pessoas consomem e se 

utilizam de forma voraz nas mídias e compartilham 

em suas mídias digitais de forma a ajudar na 

divulgação de novos segmentos como o caso do 

sertanejo, sertanejo universitário, feminejo e ajudam 

a propagar os novos estilos. 

Se analisarmos a dança que vem ligada a 

música estaremos ainda mais longe, pois estaremos 

chegando a moda, publicidade, a outros setores da 

economia que fazem a indústria cultural atingir outros 

patamares.  Uma análise no campo das artes e da 

cultura africana vemos uma ligação uma ligação 

profunda com a cultura brasileira juntamente com 

outros povos em todos os conhecimentos, 

transformação de toda uma história muito densa. A 

história da escravidão no Brasil é a crônica constante 

da resistência africana.  

Se analisarmos a periferia pode chamá-la de 

quilombo nos dias atuais e a arte produzida nos 

grafites chamamos de pinturas onde os autores na 

maioria desconhecidos pintam em espaços abertos 

para compartilhar seus sonhos, saraus, batalhas, 

cineclubes e grupos que buscam um espaço de troca 

de conhecimento e promoções de ações solidárias. 
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A arte clama por ser reconhecida, mesmo em 

locais muito distantes e abre espaço reflexão dentro 

da sociedade que limita, dentro do cotidiano que nos 

escraviza em torno de preconceitos que estão 

inseridos dentro de cada um, e ela faz um convite a 

liberdade. 

Os dados são da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Além disso, no terceiro trimestre 

de 2017 o rendimento médio de trabalhadores negros 

foi inferior ao dos brancos: 1,5 mil ante 2,7 mil reais. 

Quando o país atravessa uma crise os 

primeiros a perder os empregos são os que não tem 

qualificação, sem escolaridade e que ganham menos. 

Os empregos informais ganham espaços nas ruas e 

as filas de emprego também. As dívidas vão 

aumentando de maneira a agravar a condição 

econômica das famílias levando ao extremo da 

pobreza. 

Quando jovem a recolocação no mercado de 

trabalho ainda é mais fácil, mas com o passar do 

tempo a demora faz com que as famílias se 

desestruturem e acabem ficando num patamar mais 

abaixo do que já estão. Como toda grande metrópole 

tem seus problemas estamos diante de outro dilema, 

acolher refugiados de países vizinhos e de outras 

nações, embora tenhamos um perfil de bons 
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anfitriões tentamos nos reorganizar diante desse 

novo quadro. 

 Segundo Hugo Froes economista e consultor 

de empresas o desemprego é um desafio “O Estado 

tem que ter foco nas pequenas, médias e 

microempresas para diminuir a desigualdade social”.  

A solução vai depender da dissolução de problemas 

anteriores como eleições, investimentos fracos, 

incerteza política e inflação. 

 Para o economista Eurico de Lima Figueiredo 

os problemas econômicos se agravaram com o 

aumento da violência a favelização das ruas, o fato 

de ser negro ou pardo mesmo que graduado 

ameniza, mas não resolve a situação, sempre irá 

estar em desvantagem para outro branco. A 

sociedade começou a brir espaços para os 

afrodescendentes, mas está instituída para o Europeu 

e suas convenções estabelecidas e o negro terá que 

sempre se afirmar para se seja reconhecido diante da 

sociedade.  

 Têm sido colocadas várias vezes a prova a 

sua criatividade para superar as suas adversidades 

em que o país enfrenta e tem se superado de forma a 

colocar suas finanças em dia para manter seu padrão 

de vida, ajudando assim a elevar a economia do país. 

 Os trabalhos informais nessa época é o que 

mais aparece nas pesquisas, tem ajudado a equilibrar 

a saúde das finanças.  
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Alguns deixam de estudar para ajudar nas 

despesas de casa, pois os mais velhos dificilmente 

quando perdem um trabalho em uma empresa 

conseguem se recolocar, pois a política das 

empresas é contratar uma pessoa mais jovem por um 

salário menor. 

A sobrevivência no mercado de trabalho 

nessas épocas tem se tornado complicado, pois exige 

versatilidade na função, dinamismo, rotatividade, 

criatividade e de acordo com a economia exige. O fato 

de ter como cartão de visitas sua etnia para alguns 

pode ser ruim, mas para outros uma superação 

porque tem que resgatar dentro das suas origens a 

sua autoestima e se reconhecer, parece pouca coisa, 

mas é muito intimista, profundamente internalizado 

como processo de conhecimento e resgate 
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ENSINO DE HISTÓRIA, DISPOSITIVOS E 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Jonas Tadeu Amaral Pinto 

 

Ensino de História: Questões 

Iniciamos esse texto com o debate sobre a 

relação entre dispositivos de produção audiovisual e 

o processo de ensino de história na escola, para tanto 

vamos recorrer as proposições formadas pele 

pedagogo russo do início do séc. XX, Lev Vygotsky e 

o seu entendimento de que o ensino se a partir de 

estímulos e sensibilizações e está ligado a um 

processo de construção de sentido social, 

apropriação e de desenvolvimento cultural. 

O termo “traquitanas” refere-se aos variados 

tipos de brinquedos óticos construídos com os 

estudantes para dialogar sobre a construção da 

câmera escura, os momentos anteriores ao cinema e 

por facilitarem de forma lúdica o aprendizado sobre a 

construção de narrativas visuais. 

Nesse sentido os jogos, desafios e outras 

formas de dispositivos de produção audiovisual 

enquadram-se no processo de estimulação dos 

estudantes a desenvolverem suas habilidades e se 
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apropriarem de conceitos a partir das vivências 

propostas. 

Conforme as pesquisadoras Cristiane Regina 

Xavier Fonseca–Janes e Elieuza Aparecida de Lima: 

“As crianças, ao apropriarem-se e 

objetivarem conhecimentos, atribuem 

sentidos a eles. Ao longo de seu 

desenvolvimento cultural, essas 

objetivações poderão ser cada vez 

mais objetivas e próximas do 

conhecimento científico.” (2013, 

p.231) 

Corrobora Cleide Nébias: 

“[...] Vygotsky afirma que é necessário 

que o conceito espontâneo tenha 

alcançado um certo nível para que o 

conceito científico correspondente 

seja internalizado (por ex. conceitos 

históricos dependem da utilização de 

passado nos acontecimentos 

cotidianos). Eles dependem e se 

constroem a partir dos conceitos 

cotidianos.” (1999, p. 136) 

A formulação de conceitos históricos por parte 

dos estudantes está, portanto, ligada ao processo de 

aproximação e significação do conceito que se 

pretende que o estudante passe a dominar, bem 

como de uma relação entre os conceitos espontâneos 

que já traz consigo a partir de sua experiência cultural, 

suas relações sociais e da própria utilização do 
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passado como referência para a construção de sua 

história individual e coletiva. 

Considerando, então, que o aluno traz 

uma riqueza de conhecimentos sobre 

o mundo e seu funcionamento, que na 

maioria das vezes entram em conflito 

com o que é imposto pela escola e tem 

de ser aprendido, como o professor 

pode agir para que os estudantes não 

rejeitem esses conhecimentos, não 

tenham dificuldades em assimilá-los 

ou, ainda e principalmente, não dêem 

"respostas corretas" apenas para 

cumprir tarefas escolares sem sentido 

e inúteis? (NÉBIAS, 1999, p.138) 

A provocação que a professora nos faz, leva- 

nos ao encontro da proposta de realização de filmes 

com os estudantes, pois ao propor a criação de filmes 

estamos justamente fugindo das “respostas corretas”, 

transcritas em papeis de prova e avaliação, das 

análises de filmes que caminham em reflexões 

teóricas que não dialogam com a experiência 

realizada pelos estudantes. 

Realizar filmes com os estudantes dialoga com 

a busca por potencializar os conhecimentos 

presentes na comunidade escolar: professores, 

alunos, funcionários, pais e vizinhos, de modo a 

aproveitar essa potência como meio de mobilização 

de conhecimentos para que os estudantes possam 

perceber as diversas temporalidades e narrativas que 

os atravessam no universo escolar e a infinidade de 
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possibilidades que isso pode proporcionar do ponto 

de vista do seu próprio aprendizado. 

 

Ao propor que os estudantes experimentem a 

feitura dos filmes, estamos possibilitando que os 

estudantes criem suas próprias formulações e 

narrativas audiovisuais, sendo assim, podem não só 

analisar as formas de construção desse tipo de 

narrativa, mas também produzir narrativas históricas 

a partir do conhecimento apropriado. 

Em outras palavras, a produção dos filmes 

torna-se um movimento de sistematização dos 

conceitos aprendidos no processo de vivência e 

debate dos dispositivos prévios a produção. 

Ainda com relação à construção conceitual no 

ensino de história, Maria A. Shimidt aborda a 

importância de os estudantes desenvolverem uma 

consciência sobre o tempo histórico. 

“É importante fazer com que 

eles[alunos] adquiram, 

gradativamente, o sentido dos tempos 

históricos, da sucessão, da 

permanência, da duração e das 

mudanças. O trabalho com os tempos 

históricos pode ajudar os alunos a 

construírem diferenciações, tanto 

entre distintos momentos da História, 

como entre distintos tipos de 

sociedades.” (SHIMIDT, 1999, p. 151-

152) 
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Ao propor que os estudantes realizem 

pesquisas de campo, entrevistas e outros dispositivos 

de produção audiovisual, estamos oferecendo a 

possibilidade dos estudantes terem uma posição ativa 

no processo de ensino ampliando a sua percepção 

sobre o tempo histórico que envolve a sua vida 

individual e a coletividade de qual faz parte a escola, 

o bairro etc. 

Nesse sentido, a noção de tempo histórico se 

constitui através da percepção de outros tempos 

históricos presentes nas histórias coletadas, em 

outras palavras, a determinação de um universo de 

investigação proposto para os estudantes, seja o 

questionamento sobre o que existia aqui antes da 

escola ser construída ou sobre o porquê de você ter 

vindo trabalhar aqui leva os estudantes a avançarem 

para além do problema proposto. 

Enquanto "possibilidades cognitivas", “a 

construção de conceitos pode instituir o poder 

conceitual, isto é, o poder que os indivíduos têm de 

identificar e ordenar elementos da realidade social, 

auxiliando-o na organização, reconhecimento e 

interpretação do mundo.” (SHIMITT, 1999, p. 149-

150) 

A desmontagem da câmera cinematográfica e 

a realização de “traquitanas” óticas são uma forma 

dos estudantes se apropriarem e darem significado 

aos conceitos discutidos, especialmente ao conceito 

de narrativa, podendo experimentar o processo de 
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recorte, seleção e montagem da narrativa audiovisual 

na sua forma mais elementar. 

O processo de criação fílmica também liga-se 

ao próprio exercício de revisitar e rever as produções, 

buscando novas camadas de observação para as 

futuras montagens dos filmes, o que é importante no 

processo de construção da habilidade de ver filmes 

como pontua Duarte (2009) ou no sentido da leitura 

das narrativas históricas presentes nos filmes. 

Dispositivos 

Dispositivos são exercícios, jogos, 

desafios com o cinema, um conjunto 

de regras para que o estudante possa 

lidar com os aspectos básicos do 

cinema e, ao mesmo tempo, se 

colocar, inventar com ele, descobrir 

sua escola, seu quarteirão, contar 

suas histórias. Há dois modelos de 

dispositivos: aquele com equipamento 

de filmagem e gravação de som e 

aquele sem equipamento. 

(MIGLIORIN et al. 2016, p.14) 

O nome dispositivo indica um modo pedagógico de 

operar que cria uma situação mobilizadora para o 

estudante. Nesse sentido, a regra não é um 

instrumento de poder, de cerceamento ou tolhimento 

da liberdade criativa. A regra é a disparadora de uma 

situação que envolva o jovem e o provoque a dar uma 

resposta fora do que é comum no universo escolar. 
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A regra é entendida como uma forma de fugir do 

“clichê”, por isso, se a regra é assistir um trecho do 

filme sem áudio, o dispositivo nos leva a imaginar, 

criar os diálogos. Da mesma forma, o procedimento 

de apenas “ouvir o filme” também nos leva a imaginar 

as cenas que estão acontecendo. De acordo com 

Bergala (2008), para que o espectador tenha uma 

postura criativa, é necessário treino. 

“Imaginamos o dispositivo como uma 

forma de entrada na experiência com 

a imagem sem que a narrativa e o 

texto estivessem no centro, nem as 

hierarquias fossem antecipadas, 

justamente porque o dispositivo é 

experiência não roteirizável e 

amplamente aberta ao acaso e às 

formações do presente. Há no 

dispositivo uma dimensão lúdica que 

no trabalho na escola é bem-vinda; há 

uma tarefa a cumprir, um desejo a 

realizar. O dispositivo instaura uma 

crise desejada por quem dele 

participa. Uma crise nas formas de ver 

e perceber: antes de soluções há uma 

suspensão das soluções conhecidas” 

(MIGLIORIN, 2015, p. 79). 

O dispositivo pode estar relacionado à uma 

forma de assistir aos filmes, como mencionado acima, 

mas também se refere a própria forma de produzir 

filmes dentro da escola. Os dispositivos nos ajudam a 

desviar-nos do comum, do ponto de vista estético e 

ético. Ao propormos o jogo cinematográfico, não 
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estamos apostando na lógica da competição, mas no 

lúdico que nos tira do lugar comum e oferece-nos a 

possibilidade de viajar por lugares desconhecidos. 

A política encontrava a estética não 

porque tornava o espectador, ou 

qualquer dos indivíduos participantes 

do dispositivo, consciente de um 

determinado estado das coisas – não 

é pela ausência de denúncias que a 

exploração continua a existir - mas 

porque entre a estética e a política se 

configura uma certa organização das 

formas e dos objetos, do que está 

dado a dizer e sentir que pode 

mobilizar ou não um gesto ou uma 

palavra que fure os lugares, as 

configurações espaciais e temporais 

nas quais os indivíduos se encontram. 

(MIGLIORIN, 2008, p. 17). 

Os dispositivos podem ser entendidos como 

formas de experiências que partam ou não da 

produção de imagens, que levam a uma mobilização 

dos sentidos e afetos em direção divergente a 

organização comum daquela comunidade. Por 

exemplo, em vez de criminalizar o uso de celulares no 

espaço escolar, como o regimento interno de muitas 

escolas, inclusive a nossa prevê, pensar nesse 

instrumento como recurso no universo de ações 

pedagógicas. 

Induzindo o professor e educando a saírem do 

seu lugar comum e habitarem o espaço escola de 

outra maneira. O pátio escolar, os corredores e os 
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arredores da escola, através de um dispositivo, 

podem ter sua ocupação totalmente alterada, 

ganhando novo significado e significação para 

aqueles que se utilizam do espaço. O dispositivo 

demonstra sua força na produção de conhecimentos 

e saberes para além do estabelecido no plano 

curricular, ocupando outras áreas do sensível que 

perpassam a relação do aluno com a sua comunidade 

escolar e de sentido. 

No dispositivo, as imagens não se 

apresentam como fim, mas como 

ponte, ligação, conexão e parte de 

uma experiência que se dá com a 

imagem, mas não na imagem. (...) [a 

imagem] faz um papel de passagem, 

de mediação, em que a experiência se 

faz com ela e não a tendo como fim. 

(MIGLIORIN, 2008, p. 22). 

Em outras palavras podemos afirmar que os 

dispositivos podem ser uma forma possível do 

estudante apropriar-se dos conceitos históricos 

propostos. Através de um método ativo o estudante 

pode perceber através das experiências e vivências 

propostas o recorte audiovisual e aproximá-lo do 

recorte histórico, da construção da narrativa, bem 

como vivenciar outros tempos históricos ao investigar 

o universo de memórias e afetividades presentes nas 

pessoas que compõe a comunidade escolar. 

Retomando Miglorin, a imagem faz o papel da 

mediação entre a narrativa, o tempo histórico 
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estudado, o estudante e o professor, possibilitando a 

aproximação dos conceitos, tanto, ao realizar os 

dispositivos propostos, como ao refletir sobre a sua 

produção. 

É importante entender que cada 

dispositivo não tem um fim na produção de uma cena, 

uma forma de filmar ou capturar uma imagem, mas é 

entendido como meio, como uma experiência com as 

imagens. A experiência com a imagem torna-se o 

centro de uma educação do olhar e uma experiência 

de aprendizado histórico a partir de sua produção. 

As experiências proporcionadas pelos 

dispositivos operam na lógica, proposta por Freire, de 

que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção, ou sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 21). Sendo assim, cria 

possibilidades para que os estudantes desenvolvam 

os conceitos através da elaboração de filmes. 

Os dispositivos propostos ao longo deste 

capítulo propõem uma articulação da educação do 

olhar com o desenvolvimento de conceitos históricos, 

de tal modo que a regra produzida leva a uma 

experiência a partir dos conceitos selecionados. 

Antes de nos determos sobre os dispositivos 

utilizados com os estudantes, é importante se 

aproximar um pouco mais das particularidades da 

cultura escolar, existente na unidade de ensino em 
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que atuamos, para compreender o processo de 

realização dos dispositivos. 

Dispositivos e Ensino de História 

Ao longo do processo de pesquisa os 

dispositivos foram instrumentos valiosos no processo 

de ensino-aprendizagem, articulando fazeres da 

produção audiovisual com conceitos próprios do 

ensino de história. 

A aprendizagem através dos dispositivos 

busca que os estudantes possam apropriar-se de 

conceitos históricos a partir de diferentes 

experiências e vivências onde cada processo o leve a 

aplicar os conceitos debatidos conforme a situação 

dada. 

[...] Enfim é preciso explicitar que o 

conhecimento das palavras, mesmo 

quando corretamente definidas, não 

significa que haja um verdadeiro 

conhecimento conceitual. 

Paradoxalmente, a aprendizagem 

conceitual não pode ser teórica. Ela é 

necessariamente a aprendizagem de 

uma prática. Sendo Forçado a aplicar 

a palavra em realidades múltiplas, o 

aluno tem condições de adquirir a 

matriz do conjunto conceitual até o 

momento de integrá-lo 

espontaneamente em seu discurso. 

(SEGAL, 1984, p.95-96 apud 

BITTENCOURT, 2005, p. 217-218) 
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Ao nosso ver, os dispositivos operam na lógica 

proposta por André Segal, pois ao propor um 

problema para o estudante resolver a partir de 

determinada condição, estamos forçando os 

estudantes a se apropriarem dos conceitos na 

resolução de seus problemas propostos. 

Os dispositivos tornam-se vivências de 

aprendizagem, onde o estudante percebe o 

aprendizado ao longo do processo e posteriormente 

refletindo sobre o vivido. Do ponto de vista da 

formação dos conceitos o aprendizado se dá na inter-

relação entre indivíduo e coletivo, entre estudante e 

turma, estudante e professores, funcionários, entre 

estudante e comunidade escolar. 

Conforme Bittencourt (2005): 

“A psicologia social enfatiza as 

relações ente o desenvolvimento 

cognitivo, o amadurecimento 

intelectual e as condições 

socioculturais da vida cotidiana. As 

inúmeras interferências sociais nesse 

processo, sobretudo na organização 

familiar, a saúde e as condições 

econômicas, entre outras 

contingências, forçam os indivíduos a 

resolver problemas e se “reequilibrar” 

de modos diversos em seu processo 

cognitivo e nem sempre dentro da 

faixa etária prevista. Ressaltam todos 

esses autores a importância das 

situações interindividuais e da 

aquisição social do conhecimento, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Jonas Tadeu Amaral Pinto 150 

assim como da interferência do grupo 

de convívio, da afetividade e dos 

níveis de socialização. (2005, p. 188) 

Nesses termos, o ensino de história acontece 

desde o momento de preparação dos dispositivos, 

quando os estudantes são convidados a participar do 

processo de seleção dos entrevistados, ou trabalham 

com suas imagens da escola, bairro, cidade. O 

aprendizado acontece ainda durante os dispositivos 

através das vivências como relatado e após a sua 

realização. Além disso, ocorre quando há reflexão 

coletiva, momento fundamental do resgate da roda de 

conversa onde todos são convidados a dialogar e 

expor suas percepções, questões e outros 

sentimentos despertados ao longo do processo. 

Produção com os estudantes: Narrativas do olhar, 

Jogos ópticos e Traquitanas 

A manipulação das imagens está presente 

desde as pinturas rupestres. Durante anos e anos, o 

homem tentou criar imagens com sensação de 

movimento, passando pelas diversas escolas 

artísticas, pelo teatro de sombras no mundo oriental, 

a invenção da lanterna mágica, até chegar à indústria 

audiovisual. 

George Melies, mágico ilusionista e um dos 

primeiros cineastas, percebeu que o corte, a edição e 

a montagem dos filmes permitiam recriar truques do 

ilusionismo, pois davam a sensação de que um 

personagem sumia ou transformava-se em outra 
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coisa. Através do corte e da sobreposição de imagens 

divertia as plateias do mundo todo no início do século 

XX. 

 

O exercício proposto aos estudantes foi voltar 

algumas casas nesse tabuleiro para brincar com a 

própria forma com que os nossos olhos criam 

narrativas a partir de imagens sobrepostas, de modo 

a produzir brinquedos ópticos, o que de algum modo 

recriassem aquela sensação de descoberta e de 

magia que Mellies tanto prezava. 

Produção de “brinquedos ópticos” 

Para Miranda (2015), o trabalho com os 

dispositivos é atuar no desmanche, no sentido da 

infância, do desmontar para saber como foi feito, 

conhecer por dentro o equipamento e a sua forma de 

funcionamento. 

Proceder por desmanche é cortar, 

desmontar o cinema em múltiplos 

lugares, múltiplos procedimentos, 

atividades e constituições. Até mesmo 

em múltiplas instituições. Desmanchar 

o cinema é encontrar a câmera, a 

câmara escura, a lanterna mágica, o 

praxinoscópio, o taumatrópio, o 

zoopraxiscópio. (Miranda 2015, p. 94). 

Nesse movimento, propomos aos estudantes a 

realização de traumatroscópio: 
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(Produção de traumatroscópio – acervo de pesquisa) 

Esse brinquedo foi muito popular no séc. XIX 

por brincar com o fenômeno da persistência retiniana, 

criando uma sensação de movimento a partir de duas 

imagens fixas. Ao buscarmos esse dispositivo em um 

elemento anterior ao cinema, retomávamos o 

processo histórico do surgimento do cinema e do 

conceito de narrativa. 

O dispositivo faz com que o educando perceba 

o caráter de construção da imagem, ao mesmo 

tempo, que essa construção, voluntariamente ou não, 

produz uma narrativa, que dependerá da participação 

do espectador ao aderir ao jogo proposto. 

O brinquedo opera a partir do encantamento do 

espectador que se permite imaginar, ainda que tendo 

total certeza que as duas imagens permanecem fixas, 

as imagina sobrepostas “acredita” no truque. Essa é 

a mágica que os filmes proporcionam e pela qual 

temos certeza que o espectador nunca é passivo na 

relação com o filme, pois é ele quem permite ao filme 

o truque, a ilusão, além de se permitir sair do seu 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Jonas Tadeu Amaral Pinto 153 

espaço tempo para vivenciar o espaço tempo do 

filme. 

Iniciar pelo traumatoscópio também foi parte 

de uma estratégia que visava quebrar um bloqueio 

dos estudantes com relação a sua produção de 

imagens, pois o que sentimos quando produzimos as 

imagens geradoras foi uma dificuldade em produzir 

imagens autorais. 

Ao realizar a atividade, podemos perceber uma 

melhora nessa questão, com uma maior participação 

e envolvimento das turmas com a proposta. As 

interações indicaram um desejo e uma possibilidade 

de ação para avançarmos trabalhando com outros 

elementos advindos da desmontagem do cinema. 

Os jogos ópticos eram uma inserção no 

universo da invenção característica do movimento 

iniciado com a revolução industrial no século XVIII e 

que se estenderia na Europa até a primeira guerra 

mundial. 

Foi possível dialogar com os estudantes sobre 

a relação desses objetos com o desenvolvimento da 

revolução industrial, bem como a respeito de 

elementos do cotidiano, como a organização do lazer 

nas cidades europeias do século XIX. A curiosidade 

dos estudantes com relação a esses objetos rendeu 

outras experimentações, como a produção de um 

zoopraxiscópio. 
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Como afirma Miranda “O cinema é uma 

máquina de máquinas que reuni ciência, arte, 

brincadeira e espetáculo em um território que 

chamamos educação visual da memória. Esta 

educação, que também é das paixões, territorializa a 

visão e o pensamento na função de representação da 

imagem.” (MIRANDA, 2015 p. 96). Com o objetivo de 

trabalhar a percepção sobre a construção visual de 

uma narrativa e de uma memória imagética, 

realizamos com os alunos o zoopraxiscópio. 

 

(Zoopraxiscópio – Acervo de pesquisa) 

Nessa imagem, temos uma tentativa de 

zoopraxiscópio, onde os estudantes buscaram criar 

uma cena de pôr do sol através do dispositivo. Houve 

uma subversão da regra, que orientava a trabalhar 

com animais ou pessoas para criar a narrativa. No 

entanto, o movimento dos alunos toca no essencial: a 

construção da narrativa a partir da construção da 

imagem, além de dialogar com a própria memória 

visual dos estudantes. 
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O processo experimental dos jogos ópticos 

também foi importante para inserir os estudantes no 

universo da crença no progresso e na ciência do 

século XIX, retomando o frisson que é, em parte, 

responsável pelo nascimento do cinema. 

Ao mesmo tempo que possibilitávamos a turma 

adentrar nesse universo de “encantamento” não 

poderíamos nos furtar da problematização da própria 

revolução industrial enquanto processo global que se 

liga diretamente à escravização de pessoas, em larga 

escala no continente africano, para trabalharem nas 

plantations geradoras de commodities agrícolas em 

diversas áreas da América, especialmente em nosso 

país. 

Sendo ainda que a revolução industrial esta 

atrelada ao processo de crescimento vertiginoso da 

desigualdade social no planeta e ao estabelecimento 

de um modo de vida baseado no consumo 

desenfreado e na desumanização das relações de 

trabalho 

Imagens Geradoras: Ver-A-Cidade 

Palavras geradoras são aquelas que, 

decompostas em seus elementos 

silábicos, propiciam, pela combinação 

desses elementos, a criação de novas 

palavras. (FREIRE, 1967, p.111). 

Partir da imagem, das imagens. Não 

procurar somente nelas 

exemplificação, confirmação ou 

desmentido de um outro saber, aquele 
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da tradição escrita. Considerar as 

imagens tais como são, com a 

possibilidade de apelar para outros 

saberes para melhor compreendê-las. 

(FERRO IN NORA (Org.), 1975, p. 5). 

Para desenvolver uma educação do olhar, 

temos que partir das imagens, partir das imagens de 

mundo que os estudantes formulam de si e dos 

espaços em que habitam, mas também dos espaços 

que não habitam. Parafraseando Ferro, estudar as 

imagens e associá-las ao mundo que as produz,4 em 

um processo investigativo que dê suporte para o 

trabalho pedagógico a partir das imagens. 

Para isso, é importante retomar o método 

Paulo Freire que estimula a alfabetização de jovens e 

adultos mediante a discussão de suas experiências 

de vida entre si, através de palavras presentes na 

realidade dos alunos, que são decodificadas para a 

aquisição da palavra escrita e da compreensão do 

mundo. 

Fazendo uma apropriação livre do método 

Paulo Freire, propomos trabalhar com dispositivos de 

cinema e pré-cinema5. De modo a construir uma 

forma de educar o olhar, calcada no compromisso 

ético com cada estudante e no compromisso estético 

da invenção de mundos. 

Os estudantes perceberam que os seus 

celulares poderiam ser convertidos em um estúdio 

móvel de produção audiovisual. A questão não está 
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em como fazer o filme com os alunos, mas “como 

fazer para que haja filme?” (COMOLLI, 2001 apud 

MIGLIORIN, 2008, p.22). 

Como afirma Karine Joulie Martins (2017): 

Uma das possibilidades de inserção 

desse diálogo na escola é partindo do 

trabalho com cinema nas dimensões 

da fruição e da produção de imagens. 

Podemos pensar na fruição como o 

encontro com filmes que representam 

a diversidade cultural negada pela 

mídia. Através da partilha de um ponto 

de vista essas imagens permitem 

conhecer territórios de alteridade, 

diferenças e similaridades com nosso 

próprio território. Já uma segunda 

dimensão visa à promoção da 

participação das crianças e jovens na 

construção dos significados das 

próprias imagens refletindo sobre as 

escolhas que pautam esse processo. 

(MARTINS, 2017, p. 77). 

Nesse sentido, propomos o seguinte 

dispositivo aos estudantes: inicialmente, pensar em 

sua própria realidade social. A partir dessa reflexão, 

surgiu a formulação de imagens geradoras: a imagem 

como ponta de lança no debate sobre a construção 

histórica do espaço social, como referência para a 

comparação e a análise das permanências e rupturas 

no movimento da sociedade. Foi lançada também a 

seguinte provocação: como e de que forma os 

estudantes ocupam os espaços sociais em que 
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vivem, para pensarem de forma ampliada a sua noção 

de espaço, tempo e cidade. 

Chamamos esse movimento de Ver-a-cidade, 

pois partimos de um convite para que os estudantes 

fotografassem, desenhassem ou buscassem imagens 

sobre o seu bairro, sua cidade e outros lugares 

afetivos, contextualizando um tempo e um espaço. “O 

lugar mais bonito do seu bairro?” “O lugar mais longe 

que você já foi na cidade de São Paulo”, “O seu lugar 

preferido”. 

A trajetória da sociedade brasileira 

 

 

Imagens “Lugar preferido” aluno “a” e aluno “b”, da esquerda pra 

direita. 

Para retratar seus lugares preferidos os 

estudantes utilizaram imagens que eles já tinham em 

seus acervos pessoais ou buscaram imagens na 

internet para representar aqueles espaços que eles 

tinham para si como preferidos dentro do seu universo 

conhecido. 
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Já em relação às imagens sobre o bairro, foi 

interessante notar que muitos estudantes furtaram- se 

de apresentar imagens sobre o bairro, grande parte 

alegou que não tinha nada de bonito no bairro em que 

moravam, alguns trouxeram fotos de espaços sujos e 

degradados. 

 

Imagens “Bairro” dos alunos “a” e “b”, da esquerda pra direita. 

Acompanhando a perspectiva de Milton 

Santos: 

O espaço deve ser considerado como 

um conjunto de relações realizadas 

através de funções e de formas que se 

apresentam como testemunho de uma 

história escrita por processos do 

passado e do presente (...) e por uma 

estrutura representada por relações 

sociais que estão acontecendo diante 

dos nossos olhos e que se manifestam 

através de processos e funções. 

(SANTOS, 1986, p. 122). 
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Em outras palavras, os estudantes escolhem 

retratar o seu espaço em contraposição a outros 

espaços idealizados ou, simplesmente, “limpos” pelo 

processo de seleção de imagens em acervos 

pessoais ou da internet. Tal ação indica um 

distanciamento do espaço em que habitam como seu 

espaço social, apropriando-se do espaço onde 

habitam como espaço de passagem. 

A partir deste ponto, pensamos ser 

fundamental construir nas crianças e 

adolescentes a consciência de sua 

historicidade. Isso só será possível a 

partir do momento em que o estudante 

possa ser capaz de relacionar sua 

história de vida com a da coletividade, 

identificando permanências e 

mudanças entre presente, passado e 

futuro, assim como localizar os 

acontecimentos em diferentes ritmos 

de tempo como a longa, média ou 

curta durações, com isso identificar 

simultaneidades dentro de um mesmo 

tempo cronológico. (SIMAN, L. M., 

2003 APUD MENDES 2016 p.33-34). 

O não pertencimento ao lugar faz estranho o 

apelo à participação política no cotidiano, na 

discussão sobre a organização do espaço social e da 

própria participação na organização da escola, que 

segue sem uma representação estudantil organizada. 

A insatisfação com sua realidade social acaba, muitas 

vezes, reduzindo-se a um desejo de mudar-se para 

outro lugar, ao invés de mudar o lugar em que se vive. 
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Captar imagens dos lugares é sensibilizar-se 

com esse espaço e seus habitantes; é perceber-se 

parte de um lugar social e tomar parte através da 

produção da imagem. Mesmo sem perceber 

induzimos o estudante a pensar sobre seu espaço 

social e a imagem que constrói desse lugar. Tal 

conscientização acontece durante a ação do aluno na 

comunidade. 

A proposta leva os estudantes a perceberem a 

multiplicidade de olhares possíveis a partir de um 

mesmo tema, que possibilita explorar diversas 

camadas de observação de cada imagem. Além 

disso, cada imagem nos traz a pergunta: “Por que 

essa imagem?”, propiciando o diálogo sobre como a 

imagem foi produzida, em que tempo e que espaço, 

qual sua história e narrativa? O que ou quem 

representa? 

O terceiro conjunto de imagem mostram 

pontos diversos da cidade, “os lugares mais distantes 

visitados pelos estudantes”. É interessante notar que 

há uma presença importante de espaços culturais na 

seleção dos estudantes, o que pode indicar uma 

memória de visitas realizadas enquanto estudantes, 

pois há a repetição de imagens do memorial da 

américa latina, por exemplo, por mais de um 

estudante. Por outro lado, não deixa de ser 

interessante a percepção dos estudantes da distância 

dos grandes espaços de cultura do seu espaço social. 
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(Lugar visitado mais distante na cidade, alunos “a” e “b” da 

esquerda pra direita). 

 

Ao analisar esse grupo de imagens com os 

estudantes, após um primeiro momento descritivo, 

cada estudante informou por que a seleção daquela 

imagem, narrando a foto. Após esse movimento, 

analisávamos os elementos representados na 

imagem, por fim, houve o debate sobre o percurso 

histórico daquela foto: quem fez a foto, por que e com 

qual objetivo; bem como o percurso daquele espaço, 

o que havia antes naquele lugar? Quando cada 

construção ocorreu, o que ela representava em sua 

época e o que representa hoje? 
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Quando falamos em imagens geradoras, 

estamos nos convidando a dialogar com os 

ensinantes/aprendentes sobre as imagens que 

compõe seu universo imagético representativo em 

sua relação cotidiana com a escola, casa, bairro e 

cidade. 

As imagens possibilitam o desenvolvimento de 

diversos dispositivos criativos, desafios e debates. O 

importante é que a situação proposta possa fazer com 

que os educandos interajam entre si e com a imagem, 

refletindo coletivamente sobre a construção das 

imagens, sobre suas representações para o tempo 

em que ela foi produzida, para o nosso tempo e 

possíveis relações com outros tempos. 

Para realizar esse processo, não se pretende 

um manual, pelo contrário, indica a necessidade de 

se atuar a partir da realidade local. A imagem é 

geradora, sobretudo, de pertencimento à escola, ao 

bairro, a um lugar social. 

Acreditamos que uma pedagogia da 

criação, particularmente dentro da 

proposta de fazer cinema na 

instituição escolar, deve contemplar 

essa dimensão de aprender a olhar 

através dos aparelhos e construir 

conhecimentos através da imagem 

produzida por esses aparelhos. O 

fazer, nesse caso, ganha a dimensão 

de pesquisa, aprendizagem e criação 

(MIRANDA, 2010, p.4). 
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A partir do enxerto acima, afirmamos que o 

grande diferencial proposto nesta pesquisa está na 

perspectiva de que o estudante é pesquisador, sujeito 

de sua própria aprendizagem  e  capaz  de  criar.  Os  

aparelhos  são  ferramentas  para  os  educandos 

poderem se expressar sobre o mundo. 

A metodologia, proposta por Freire (1967), está 

calcada nas imagens. A palavra é tomada 

enquanto significação, enquanto representação 

concreta, logo, enquanto imagem de algo. As 

imagens são geradoras e o debate em torno delas são 

um caminho para que o grupo possa se conscientizar 

sobre seu espaço social enquanto aprende 

composição, enquadramento e planos, além de 

conceitos como narrativa, representação, tempo, 

espaço, entre outros. 
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ARTE E EDUCAÇÃO 

 

Mara Rúbia Andrade Rios 

 

 

 

De acordo a Vygotsky, a criança é auxiliada em 

suas atividades na infância, e todo esse acolhimento 

é construtivo, pois aquilo que a criança faz hoje com 

o auxílio de um adulto ou de outra criança maior, em 

outros momentos, realizará sozinha. 

A Arte na educação é conteúdo que integra 

várias áreas do saber acadêmico e popular. É 

possibilita conhecer fatos históricos, expressar 

emoções, estética, harmonia, equilíbrio nas artes. 

A Arte na escola era desenvolvida por 

atividades de cópia ou repetição no intuito de 

aprimorar as habilidades. Há anos esse cenário vem 

em mudança, desenvolvendo produções, cuja 

reflexão é relevante à compreensão dos materiais 

utilizados, das técnicas, da função social. 

No século passado, a tendência dos artistas 

era desenvolver obras com técnicas e traços pré-

estabelecidos. Os movimentos para transformação 

estética libertaram esses artistas desse domínio dos 
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renomados, valorizando assim a expressão 

individual. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN 

— tem como objetivo a garantia de direitos ao saber, 

independentemente do local onde estude, de classe 

social. E passou a ser um desafio, pois a disciplina 

Arte não é considerada tão importante, tanto quanto 

outras. Os PCNs apontam para o estudo de Arte com 

resgate de conteúdos e objetivos específicos. Há 

várias linguagens artísticas, embora sejam abarcadas 

mais em música, dança, teatro e artes visuais. 

Segundo LUCKESI, 2000, o fazer humano 

mais amplo, que se relaciona não apenas à presença 

de brincadeiras e jogos, mas também a um 

sentimento, atitude do sujeito envolvido na ação, que 

se refere a um prazer de celebração em função do 

envolvimento genuíno com a atividade, a sensação 

de plenitude que acompanha as coisas significativas 

e verdadeiras. O contato dos estudantes com a arte 

contribui para o conhecimento e reconhecimento de 

sentimentos e manter a imaginação ascendente, com 

visão de mundo. 

Ao pensar o currículo escolar, deve-se atentar 

que não é tudo o que a escola registra que ensina, de 

fato ensina. Na maioria das escolas o ensino de Arte 

é realizado de forma incompleta, esquecendo ou 

desconhecendo o sentido dessa disciplina. Muitas 

mudanças já ocorreram no currículo do ensino da 

Arte, tendo um histórico de melhorias nessa área, 
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verificando o objeto de estudo, da didática, da 

metodologia do trabalho e a avaliação pertinente ao 

processo. 

Em muitas escolas ainda se utiliza, o desenho 

mimeografado para os estudantes colorirem nas 

aulas de arte ou supondo que trabalhos devem ser 

realizados salientando as datas comemorativas, aí 

evidencia o despreparo do professor frente às 

mudanças históricas. Mudar essa ideia pré-concebida 

não é fácil, portanto há de ter dedicação, estudo, 

formação para enfrentar os desafios. 

A partir do momento que haja reflexão quanto 

aos objetivos propostos, observa-se que arte não é 

apenas para desenvolver a criatividade, é ampliar os 

saberes dentro de uma sociedade que, por vezes, 

não valoriza a arte ou não a 

reconhece com tal. E não basta constituir o 

ensino de arte como componente curricular 

obrigatório, é preciso proporcionar vivências, 

qualificar o conhecimento para ampliar as referências 

dos aspectos artísticos e interferir em reflexões que 

levem há outros entendimentos. 

A utilização do conhecimento histórico sobre o 

processo que passou a disciplina Arte quanto ao 

ensino-aprendizagem, a formação e a postura do 

professor em valorizar a própria disciplina, 

desmistificando a máxima de que qualquer professor 

pode ser professor de arte. 
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Ao falar da história da arte é preciso 

compreender o contexto histórico e a inserção da arte 

em cada movimento, bem como no contexto da 

educação. O ensino de arte no Brasil passou por 

diversas alterações, conforme as mudanças sociais e 

políticas do período. Essas mudanças fazem parte de 

um processo, sendo estas de ocorrência lenta, pois 

não se trata apenas do ensino de arte, envolve todo o 

ensino nacional e fatos históricos tendem a ser 

morosos, por mudar a concepção, a ideologia do ser 

humano. 

A educação no Brasil se inicia com os Jesuítas, 

tendo o intuito religioso e cuja finalidade era o ensinar 

a ler e escrever para a elite. O curso de Letras 

Humanas foi o que mais se propagou, principalmente 

por ser composto por gramática, retórica e dialética.  

Em relação ao ensino de arte, os jesuítas 

priorizavam o canto coral, teatro e o latim, sendo 

direcionada para os homens livres ou treinamento dos 

escravos para formação social, sendo que a elite o 

ensino eras diferenciado. 

Com a saída dos jesuítas do Brasil, o ensino foi 

modificado, passando a garantir a educação gratuita 

à população e professores com salários. Em outro 

momento houve outra reforma na educação e foi 

implantada a Universidade.  
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Anos depois nova mudança ocorreu no 

currículo em relação ao ensino de arte com a Lei de 

Diretrizes e Bases de 1961. 

O ensino de arte sofre influências no decorrer 

de vários anos, vindo a incluir arte nos currículos das 

escolas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996. 

No decorrer da história a arte passou a se 

relacionar com as demais áreas do conhecimento. 

Durante a história da humanidade a preocupação 

com a questão da arte e da educação tornou-se cada 

vez mais necessária e presente dentro dos estudos e 

debates a respeito desta temática, sempre tendo 

como premissa o entendimento de que a arte, além 

de estar relacionada com as demais áreas, possui as 

suas especificidades. 

A arte-educação desenvolve o pensamento e a 

percepção artística, possibilitando conhecer a arte da 

própria e de outras culturas, passando a respeitar os 

valores e a diversidade. 

O ensino de arte tem como um dos seus 

objetivos a educação inclusiva, introduzindo outros 

recursos e metodologia para integrar a todos e 

abordar novos conceitos para apresentar essa 

inclusão de maneira efetiva. Dessa forma a arte deve 

compreender as experiências vivenciadas por todos 

os envolvidos e conforme Carvalho, (2004, p. 106):  
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“Reconhecimento e integração com os 

colegas na elaboração de cenas e na 

improvisação teatral; 

Reconhecimentos e exploração do 

espaço de encenação com os outros 

participantes do jogo teatral; Interação 

ator-espectador na criação 

dramatizada. Observação, apreciação 

e análise dos trabalhos em teatro 

realizados pelos outros grupos. 

Compreensão dos significados 

expressivos corporais, textuais, 

visuais, sonoros da criação teatral; 

Criação de textos e encenação com o 

grupo em teatro como expressão e 

comunicação; Participação e 

desenvolvimento nos jogos de 

atenção, observação, improvisação, 

etc.; Reconhecimentos e utilização 

dos elementos da linguagem 

dramática: espaço cênico, 

personagem e ação dramática; 

Experimentação e articulação entre as 

expressões corporal, plástica e 

sonora; Experimentação na 

improvisação a partir de estímulos 

diversos; Experimentação na 

improvisação a partir do 

estabelecimento de regras para os 

jogos; Pesquisa, elaboração e 

utilização de cenário, figurino, 

maquiagem, adereços, objetos de 

cena, iluminação e som; Pesquisa, 

elaboração e utilização de máscaras, 

bonecos e de outros modos de 

apresentação teatral; Seleção e 
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organização dos objetos a serem 

usados no teatro e da participação de 

cada um na atividade; Exploração das 

competências corporais e de criação 

dramática; Reconhece a utilização da 

expressão e comunicação na criação 

teatral”. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O AUTISTA E O 

DESAFIO NA ALFABETIZAÇÃO E NO 

CONVÍVIO ESCOLAR 

 

Regiane Ribeiro Bet 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, ouve-se falar muito sobre o 

autismo, sobre o qual ainda permanecem 

divergências e grandes questões ainda indecifráveis. 

Foi descrito pela primeira vez pelo médico Leo 

Kanner, e também austríaco Hans Asperger 

descreveu, em sua tese de doutorado, descrevendo 

crianças bastante semelhantes às descritas por 

Kanner. Apesar do grande número de pesquisas e 

investigações clínicas realizadas em diferentes áreas 

e abordagens de trabalho, não se pode dizer que o 

autismo é um transtorno claramente definido. 

Há correntes teóricas que apontam o autismo 

como alterações comportamentais nos primeiros 

anos de vida normalmente até os três anos e que se 

caracteriza por alterações qualitativas na 

comunicação, na interação social e no uso da 

imaginação, como relevantes para definir o 
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transtorno, mas hoje se tem fortes indicações de que 

o autismo seja um transtorno orgânico e não genético. 

Sabe-se que seu diagnóstico é feito por um 

profissional com formação médica. 

O papel da escola é fazer o reconhecido no 

nível da educação, na elaboração de estratégias para 

que estes alunos com autismo consigam desenvolver 

capacidades para se integrar e interagir com as outras 

crianças ditas “normais”. Já a família tem também um 

papel importante, já que é a responsável por dar 

atenção, os cuidados, amor e deverá zelar por toda 

uma vida.  

É necessário dispensar algumas horas para 

que as crianças possam se sentir queridas e mostrar 

o que aprenderam. O nível de desenvolvimento da 

aprendizagem do autista geralmente é lento e 

gradativo, portanto, caberá ao professor adequar o 

seu sistema de comunicação a cada aluno. 

O professor tem a responsabilidade a dar 

atenção especial e sensibilização dos alunos e dos 

envolvidos para saberem quem são e como se 

comportam esses alunos autistas. Deve-se entender 

que ensino é o principal objetivo do trabalho com 

crianças autistas. Ensinar coisas funcionais para a 

criança autista é a essência de um trabalho adequado 

e a persistência é um grande aliado deste objetivo. 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Regiane Ribeiro Bet 179 

INCLUSÃO DO ALUNO COM AUTISMO E A 

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Nos dias atuais é muito difícil abordar o tema 

inclusão do aluno com autismo, já que incluir é inserir 

o aluno em um contexto diferentemente do que está, 

por que esse aluno apresenta comportamentos 

estereotipados (movimentos repetitivos) tornando-se 

bizarros e diferentes diante da sociedade que 

despertam em si o temor e a desconfiança dos 

mesmos. O conceito de inclusão deve estar 

contemplado no projeto pedagógico da escola. 

Atividades com esse propósito se encaixam no dia-a-

dia dos professores e alunos e tendem a dar 

resultados em longo prazo. (Cavalcanti, 2006, p. 164). 

 A proposta de educação inclusiva (Tratado da 

Guatemala, 1991; Declaração de Salamanca, 1994) 

declara que todos os alunos devem ter a possibilidade 

de integrar-se ao ensino regular, mesmo aqueles com 

deficiências sensoriais, mentais, cognitivas ou que 

apresentem transtornos severos de comportamento, 

preferencialmente sem defasagem idade- série. 

 A escola, segundo essa proposta, deverá 

adaptar-se para atender às necessidades destes 

alunos inseridos em classes regulares. Portanto, a 

educação inclusiva deverá ser posta em prática numa 

escola inclusiva que busque ações que favoreçam a 

integração e a opção por práticas heterogêneas. 
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Em 2008, foi publicada a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, que preconiza o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades, nas escolas regulares (BRASIL, 2008).  

O Ministério da Educação programou a política 

de inclusão que pressupõe a reestruturação do 

sistema educacional, com o objetivo de tornar a 

escola um espaço democrático que acolha e garanta 

a permanência de todos os alunos, sem distinção 

social, cultura, étnica, de gênero ou em razão de 

deficiências e características pessoais.  

Nesse processo a escola é entendida como um 

espaço de todos, no qual os alunos constroem o 

conhecimento segundo suas capacidades, 

expressam suas ideias livremente, participam 

ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem 

como cidadãos, nas suas diferenças. 

 Compreendemos que a inclusão escolar 

impõe uma escola em que todos estejam inseridos 

sem quaisquer condições pelas quais possam ser 

limitados em seu direito de participar ativamente 

desse processo, segundo suas capacidades, e sem 

que nenhuma delas possa ser motivo para 

diferenciação que os excluirá das suas turmas. 

A escola deve conhecer as características da 

criança e prover as acomodações físicas e 
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curriculares necessárias; treinar os profissionais 

continuamente e busca de novas informações; buscar 

consultores para avaliar precisamente as crianças; 

preparar programas para atender a diferentes perfis 

visto que os autistas podem possuir diferentes estilos 

e potencialidades; ter professores cientes que ainda 

a avaliação da aprendizagem deve ser adaptada; 

educadores conscientes que para o autismo, 

conhecimento e habilidades possuem definições 

diferentes; analisar o ambiente e evitar situações que 

tenham impacto sobre os alunos, alterar o ambiente 

se for possível; a escola deverá prover todo o suporte 

físico e acadêmico para garantir a aprendizagem dos 

alunos incluídos; atividade física regular é 

indispensável para o trabalho motor; a inclusão não 

pode ser feita sem a presença de um facilitador e a 

tutoria deve ser individual; um tutor por aluno; a 

inclusão não elimina os apoios terapêuticos; 

necessidade de desenvolver um programa de 

educação paralelo à inclusão e nas classes inclusivas 

o aluno deve participar das atividades que ele tenha 

chance de sucesso, especialmente das atividades 

socializadoras; a escola deverá demonstrar 

sensibilidade às necessidades do indivíduo e 

habilidade para planejar com a família o que deve ser 

feito ou continuado em casa. 

Apesar da Política Nacional de Educação 

Especial citada por Fróes (2007) não mencionar nada 

a respeito das necessidades no ambiente escolar, é 

possível dizer que a necessidade de recursos 
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especializados citados anteriormente se faz presente 

no ambiente escolar para que os alunos com 

deficiência desenvolvam seu potencial nas escolas. 

 Em 2008, os alunos com deficiência são 

definidos, pela Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

elaborada pela Secretaria de Educação Especial 

(Seesp), como aqueles que têm impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, que em interação com diversas barreiras 

podem ter restringida sua participação plena e efetiva 

na escola e na sociedade. (BRASIL, 2008). 

 Ao se comparar a definição de ‘alunos com 

deficiência’ abordada acima com a definição de 

‘deficiência’ dada pela Convenção de Guatemala 

(1999) nota-se que ambas descrevem a deficiência 

como limitações físicas, sensoriais ou mentais que 

impedem ou restringem certas atividades do ser 

humano na participação da sociedade ou da escola.  

Esses mesmos conceitos estão presentes em 

outros dois documentos. O primeiro é a Resolução n° 

4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, já que neste documento são 

“alunos com deficiência: aqueles que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial” (Art. 4, inciso I). 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Regiane Ribeiro Bet 183 

 E o segundo é o Decreto n° 3.2984 que 

regulamenta a Lei n° 7.853/89 e define a deficiência 

como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano” (Art. 2, inciso I).  

De modo semelhante, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) por meio do Programa de Ação 

Mundial para Pessoas com Deficiência, publicado em 

1997 define deficiência como “toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica”. (OMS, 1997 

apud Ferreira & Guimarães, 2003, p.25). 

As mudanças no fazer pedagógico com 

relação às crianças com autismo foram possíveis a 

partir da problematização do próprio conceito de 

autismo empreendido pela abordagem interacionista 

de desenvolvimento e aprendizagem.  

Essa problematização não se centrava na 

deficiência em si, mas nos contextos sociais de 

produção, manutenção e de reforçamento das 

inabilidades dos sujeitos com autismo, basicamente: 

não saber falar, não conseguir se comunicar, não 

interagir. Essa mudança de olhar não resolveu 

completamente o processo educacional desses 

sujeitos, mas alertou acadêmicos, pais, professores e 

profissionais em geral sobre alternativas nas 

mediações pedagógicas com autistas que, 
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basicamente, se centravam em rotinas duramente 

estabelecidas a ponto de haver casos em que 

professores ministravam os mesmos conteúdos em 

todas as aulas da semana, exemplo, todas as aulas a 

história do Chapeuzinho Vermelho era narrada para 

esses alunos (Costa, 2007). 

 Ao contrário dessa massificação de conteúdos 

e rotinas, entendemos que a escolarização dos 

alunos com autismo perpassa experiências 

significativas de aprendizagem, que precisam ser 

descobertas e tecidas na interação professor e aluno, 

professor e alunos e alunos e aluno. É neste sentido 

que nossos olhares quanto às certezas sobre o 

sujeito com autismo começam a ser questionados: 

afinal, esses sujeitos realmente não se relacionam 

porque não querem ou porque não sabem? Até que 

ponto seus interesses são restritos por falta de 

experiências significantes? 

A nota técnica n. 24/ 2013 (BRASIL, 2013) 

orienta os sistemas de ensino para a implementação 

da Lei Federal citada, para que estas crianças tenham 

o mesmo atendimento que as outras crianças da 

educação especial no atendimento educacional 

especializado (AEE), que deve estar articulado com o 

ensino comum e demais serviços da escola.  

O AEE foi instituído pelo inciso 3º, do art. 208, 

da Constituição Federal/1988 e definido no §1º, art. 

2º, do Decreto nº 7.611/2011, como conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, 
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organizados institucionalmente e prestados de forma 

complementar ou suplementar à escolarização. (...) a 

função desse atendimento é identificar e eliminar as 

barreiras no processo de aprendizagem, visando à 

plena participação. 

 (...) O professor do AEE acompanha e 

avalia a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na 

sala de aula comum e nos demais 

ambiente s da escola, considerando os 

desafios que estes vivenciam no 

ensino comum, os objetivos do ensino 

e as atividades propostas no currículo, 

de forma a ampliar suas habilidades, 

promovendo sua aprendizagem 

(BRASIL, 2013, p. 5). 

 Frente às características apresentadas 

anteriormente da criança autista, na escola, a atuação 

dos profissionais é essencial, já que é neste ambiente 

em que muitas das vezes são identificados os casos 

do transtorno. Deve-se então utilizar o afeto e os 

estímulos característicos do aluno para orientá-lo ao 

aprendizado, visto que é o aluno quem mostra o 

caminho. Faz-se necessário observar as situações 

que ocasionam as atitudes prejudiciais, o contexto 

comportamental, já que elas fomentam o transtorno, 

limitando o aprendizado. 

O aluno aprende. O aluno com 

transtorno do espectro autista 

aprende. Essas são as primeiras 

ideias que queremos enfatizar neste 
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texto. A aprendizagem é característica 

do ser humano. O ensino e 

aprendizagem escolar são dois 

movimentos que se ligam na 

construção do conhecimento. É uma 

construção dialógica e não imperativa; 

expressão imanente de nossa 

humanidade, que abarca também o 

aprendente com autismo (CUNHA, 

2013, p. 17). 

Para Vigotski (2007) ocorre uma existência de 

relações dinâmicas altamente complexas entre os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem. Para 

o autor, o desenvolvimento do sujeito está 

relacionado à aprendizagem, que é essencial para 

promover o desenvolvimento: é como se a 

aprendizagem coordenasse o desenvolvimento para 

frente.  

Está aí a importância que Vigotski dá à cultura, 

às experiências de vida do sujeito, à sua vivência nas 

relações dialógicas. Para o autor, o meio em que a 

criança vive e atua manifesta-se como um lugar 

carregado de significados, de ideologia, de história e 

de cultura, em que  não cabe pensar a criança como 

um ser do futuro, alguém que ainda não é.  

Desta forma, o aprendizado no sentido 

humano do termo “[...] pressupõe uma natureza social 

específica e um processo por meio do qual as 

crianças penetram na vida intelectual daqueles que 

as cercam” (Vigotski, 2007, p. 100). 
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Desse ponto de vista, aprendizado não 

é desenvolvimento, entretanto, o 

aprendizado adequadamente 

organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer. 

Assim, o aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente 

humanas (VIGOTSKI, 2007, p. 103).  

Segundo Eugênio Cunha (2014), a abordagem 

mais utilizada com alunos autistas é a behaviorista, 

em razão a sua hegemonia, predominando a vertente 

que trabalha a mudança do comportamento por meio 

do condicionamento operante, utilizando o estímulo, 

reforço, extinção e expressões verbais. Os estudos 

de Skinner, psicólogo americano (1904-1990), 

apontam que o comportamento observável era 

provocado por forças externas por meio do resultado 

de punição, reforçamento ou extinção.  

O indivíduo opera no ambiente e acabar 

modificando este e, por consequência, estas 

alterações retroagem sobre o sujeito, o que provoca 

modificações em seus padrões comportamentais, 

resultando em aprendizagens (Orrú, 2012). As 

primeiras pesquisas comportamentais com crianças 

autistas foram realizadas em laboratório por Ferster, 

em 1961, e Ferster e DeMyer em 1961 e 1962 Os 
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pesquisadores explicitaram a aplicabilidade dos 

princípios de aprendizagem a estas crianças, 

conforme adequações ambientais que provocavam 

alterações no comportamento delas (Orrú, 2012). 

De acordo com a abordagem comportamental, 

os procedimentos para o trabalho com autistas 

compreendem avaliação comportamental, treino de 

repertório de apoio, verbais e perceptivos motores, 

treino de interação social, redução de 

comportamentos estereotipados, ecolalia e aumento 

da atenção. Como procedimento, o treino do sujeito 

ocorre de acordo com a emissão de comportamentos 

exploratórios e adequados, sob instruções 

antecipadamente colocadas. O tratamento do 

autismo envolve um procedimento e estruturado de 

ensino-aprendizagem e um conjunto de terapias na 

área da saúde (Orrú, 2012). 

Frente a algumas atividades a criança com 

deficiências educacionais, no caso o autismo, 

certamente apresentará dificuldades em imaginar e 

compreender o que está sendo solicitado na tarefa, 

devido à característica de seu distúrbio. Porém, o 

profissional da educação poderá utilizar recursos de 

apoio e estratégias que auxiliam a compreensão do 

aluno.  

A inclusão representa ganho para todos, tanto 

para aqueles que apresentam dificuldades como 

aqueles que não apresentam. A diversidade em sala 

de aula pode servir de aprendizado significativo para 
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toda a vida, já que a convivência com crianças com 

dificuldades despertará nos demais alunos a 

consciência de que somos diferentes e que cada um 

tem uma maneira de aprender. 

 Por outro lado para essas crianças conviver 

em ambiente regular de ensino, proporciona a elas 

um estímulo para que acompanhem o ritmo dos 

outros, seja imitando seus gestos, fala, atitudes, 

deixando de lado certas estereotipias, ou a 

condenação de ter que conviver apenas com quem 

tem dificuldades, como era o caso das classes 

especiais Faz parte do debate sobre o 

desenvolvimento e aprendizagem de crianças 

autistas a interação entre a família, escola, terapeutas 

e médico.  

O indivíduo conseguirá superar as dificuldades 

desde que a equipe de profissionais possa programar 

ações conjuntas, com sinergia e trocando 

informações. A matrícula e inclusão de crianças com 

deficiência é orientação presente e garantida no texto 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

LDBEN, nº 9394/96, entretanto muitas instituições 

educacionais dificultam o cumprimento da Lei, 

alegando comprometimento no espaço físico 

inadequado e/ou ausência de recursos humanos e 

profissionais capacitados no atendimento desses 

alunos. É fato que apenas incluir e cumprir uma 

determinação legal não é suficiente para as crianças, 

as necessidades vão além de garantia de espaços, e 
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sim de proporcionar uma qualidade de ensino ao 

aluno; de profissionais que se interessem pelo desafio 

de ensinar e sejam formados para isso. 

 A inclusão é uma realidade que assusta 

muitos profissionais da área educacional, por 

diversos motivos como: preconceito desprepara 

insegurança, dificuldade de interação com esse 

aluno. Enfim muitos são os desafios a serem 

superados. A tendência atual é de que temas 

relacionados à inclusão sejam contemplados pelos 

currículos para formação de professores, 

possibilitando ao aluno em formação um olhar 

sensível para cada aluno, percebendo-o com sujeito 

de possibilidades com capacidades, sentimentos, 

valores. 

 Cada criança tem sua individualidade e 

necessidade, muito diferente uma das outras. No 

desempenho da profissão docente estão presentes a 

identificação das dificuldades no processo ensino e 

aprendizagem, assim como o desenvolvimento de 

proposta para promover a aprendizagem de sucesso 

dos alunos. Tendo sempre presente que cada 

indivíduo é único e considerando que poderão levar 

um tempo maior para aprender.  

Sobre isso Juhlin (2002) afirma que a criança 

autista aprende, porém exige esforço do educador e 

seu aprendizado será mais produtivo quando 

realizado de maneira direta, professor – aluno, 

podendo utilizar recursos visuais, gravuras, 
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ilustrações, que facilita a compreensão do aluno e 

estimula a linguagem. Conforme afirmam C. Willians 

e B. Wright (2008), autores do livro Convivendo com 

autismo e Síndrome de Asperger, todas as crianças 

com autismo demonstram progressos e muito pode 

ser feito para ajudar essas crianças e familiares.  

Sejam por meio de terapias, estímulos para 

desenvolvimento de aptidões sociais, incentivos na 

linguagem e comunicação. Interessante ressaltar a 

importância que os autores destacam na aquisição de 

conhecimento e informação daquelas pessoas que 

estão próximas no dia a dia do indivíduo autista. As 

pessoas precisam se aproximar do tema, estudar, 

adquirir subsídios para que estejam preparados para 

ajudar essas crianças. Criando estratégias 

preventivas que possibilitam a melhora do 

comportamento, da interação social, e aprendizagem 

como um todo. 

Com a aquisição de novos valores e princípios, 

a sociedade se mostra cada vez mais presente em 

discursões sobre a importância da educação 

inclusiva, em decorrência disso, uma série de 

políticas públicas têm sido desenvolvidas para 

promover a inclusão de crianças com deficiência em 

escolas de ensino regular. Essa realidade é 

proveniente de mudanças significativas que vêm 

ocorrendo no âmbito da educação escolar que 

ressaltam a importância de adequar os ambientes 
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educacionais às necessidades de crianças com 

deficiência.  

A escola que antes excluía e rejeitava crianças 

com deficiência, agora se vê desafiada a prover um 

ensino de qualidade, criando metas para enfrentar e 

superar as dificuldades encontradas. De acordo com 

Rodriguez (2006) a exclusão é devida provavelmente 

a fatores culturais, que nos conduzem a pensar que a 

diferença é perigosa. Demanda-se cuidado com as 

pessoas diferentes – seja na identidade sexual, 

socioeconômica, de deficiência de etnia etc. 

 A ideia feita da sociedade sobre o que é 

diferente faz com que o mesmo passe a excluir, isolar 

e banir, o que resulta na necessidade de identificar e 

criar programas para combater a exclusão, gerando 

assim um conceito contrário: a inclusão. Klein (2010) 

alega que a palavra ‘’inclusão’’ tem sido utilizada 

como jargão na área educacional para marcar as 

práticas que gostaríamos que fossem mais justas 

democráticas e solidárias para com o outro. O ato de 

incluir vai além da inserção, faz-se necessário tornar 

o indivíduo parte de um todo, para que o mesmo não 

seja rotulado e excluído por apresentar 

comportamentos e características diferenciadas. Já o 

ensino que possibilita educar de forma inclusiva para 

as diversidades, segundo Melo, Lira e Facion (2008, 

p.65): 

[...] impõe a construção de um projeto 

que não se dará ao acaso nem de uma 
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hora para outra e que não é uma tarefa 

individual. Ao contrário, trata-se de um 

trabalho coletivo, que envolve 

discursões e embates entre diferentes 

esferas (governo, sociedade, escola e 

indivíduo) em que seja possível refletir 

sobre que escola quer construir e que 

indivíduo pretendeu formar. Podemos 

entender que para acontecer a 

inclusão de fato, os sistemas de 

ensino devem criar escolas e capacitar 

professores e funcionários, para que 

os mesmos compreendam a 

singularidade de cada criança e 

aprendam a conviver, respeitar e 

especialmente oferecer a mesma 

qualidade de ensino a todos, com as 

mesmas condições de 

desenvolvimento. (MELO LIRA e 

FACION 2008, p.65). 

De acordo com Lopez (2011, p. 16), 

Professores, orientadores, supervisores, direção 

escolar, demais funcionários, famílias e alunos 

precisam estar conscientes dessa singularidade de 

todos os estudantes e suas demandas específicas. 

Esta tomada de consciência pode tornar a escola um 

espaço em que os processos de ensino e 

aprendizagem está disponível e ao alcance de todos 

e em que diferentes conhecimentos e culturas são 

mediados de formas diversas por todos os integrantes 

da comunidade escolar, tornando a escola um espaço 

compreensível e inclusivo.  
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Diante dessa perspectiva, a inclusão da 

criança com autismo em sala de aula deve existir de 

forma consciente, o conjunto escolar tem que possuir 

um suporte pedagógico sólido para incluir o aluno no 

contexto educacional de forma que todos os 

envolvidos assimilem a situação e conhecimento das 

metodologias a serem trabalhadas visando à 

superação de limitações da criança com autismo. É 

necessário ressaltar que por mais importante que seja 

inserir a criança com deficiência na sala de aula 

regular, é preciso criar meios para que ela permaneça 

na escola, sem que tenha prejuízos em seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, os princípios da 

escola inclusiva devem garantir conforme Carvalho 

(2007, p.81 apud Balbino, 2010, p.41): 

 O direito à educação; o direito à 

igualdade de oportunidades, o que não 

significa um “modo igual” de educar a 

todos e sim dar a cada  um  o que 

necessita, em função de suas 

características e necessidades 

individuais;  escolas responsivas e de 

boa qualidade; o direito de 

aprendizagem; e  o direito à 

participação. (CARVALHO 2007, p.81 

apud BALBINO, 2010, p.41). 

Falar sobre a inclusão de crianças com 

autismo em sala de aula regular nem sempre é fácil, 

por vezes gera polêmica e amplas discursões devido 

à complexidade das características apresentadas 

quando as mesmas são inseridas no ambiente 
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escolar. A criança com autismo, diante de convívio 

com outras crianças pode apresentar 

comportamentos agressivos com os professores e 

colegas, podendo ocasionar conflitos. Entretanto o 

professor quando recebe uma criança com autismo 

em sua sala de aula, sente-se desafiado ao iniciar o 

processo de inclusão, já que a criança apresenta 

grande dificuldade em interagir e se comunicar.  

Acerca disso, Felício (2007, p. 25), É 

importante salientar que, para se educar um autista é 

preciso também promover sua integração social e, 

neste ponto, a escola é, sem dúvidas, o primeiro 

passo para que aconteça esta integração, sendo 

possível por meio dela a aquisição de conceitos 

importantes para o curso da vida. Quando falamos em 

incluir alunos com autismo no ensino regular, 

automaticamente pensamos nas dificuldades de 

socialização do mesmo com o meio, é com base 

nessa problemática que é gerada a discussão sobre 

esse tema. 

 Essa inclusão exige uma boa estrutura 

pedagógica, além de profissionais capacitados para 

atender a possíveis disparidades decorrentes do 

comportamento apresentado por essas crianças. A 

inclusão de crianças com autismo em sala de aula 

regular prevista em lei assegura ao aluno o direito do 

acesso ao ensino, ficando à escolha dos pais 

matricularem ou não os filhos em escolas regulares. 

Para que a instituição de ensino promova inicialmente 
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o desenvolvimento e, posteriormente, a 

aprendizagem é necessária que ela disponha de uma 

prática pedagógica coletiva na qual seja esclarecida 

a importância do envolvimento familiar com a escola, 

além de mudanças de caráter estrutural e 

metodológico, privilegiando um currículo que se 

adeque também às necessidades da criança com 

autismo. 

 Para Paulon; Freitas; Pinho (2005, p. 25-26), 

As escolas, de modo geral, tem conhecimento da 

existência das leis acerca da inclusão de pessoas 

com necessidades educacionais especiais no 

ambiente escolar e da obrigatoriedade da garantia de 

vaga para estas. As equipes diretivas respeitam e 

garantem a entrada destes alunos, mostrando-se 

favoráveis à política de inclusão, mas apontam alguns 

entraves pelo fato de não haver a sustentação 

necessária, como por exemplo, a ausência de 

definições mais estruturais acerca da educação 

especial e dos suportes necessários a sua 

implementação. No entanto, existem questões que 

precisam ser alteradas em função da inclusão, como 

por exemplo, a forma pejorativa que colegas e 

funcionários utilizam ao se referirem criança com 

autismo, devido à falta de esclarecimento. 

Com as mudanças sociais que vêm ocorrendo 

na sociedade, novas atribuições recaem sob a 

responsabilidade do professor, e este tem que estar 

preparado para lidar com as situações mais 
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desafiadoras no dia a dia, incluindo a educação de 

crianças com autismo. 

Quando nos referimos ao papel do 

professor neste artigo, pressupomos 

que se faz necessário uma 

intervenção mediatizada por parte 

deste, nesse sentido, o professor 

deixa de ser apenas um transmissor 

de conhecimentos para ser um 

orientador, que estimula o 

desenvolvimento e a aprendizagem a 

com base em interações construídas 

no envolvimento de toda a turma. 

Podemos dizer que a mediação “é 

processo de intervenção de um 

elemento intermediário numa relação; 

a relação deixa, então, de ser direta e 

passa a ser mediada por esse 

elemento” (OLIVEIRA, 1997, p.26). 

A inclusão está diretamente relacionada com o 

processo de ensino-aprendizagem, não basta só 

incluir, a escola deve ofertar um ensino de qualidade 

e para isso o professor deve desenvolver 

metodologias diversificadas e flexíveis. Para que se 

possa obter uma resposta positiva ao seu trabalho, 

essa desenvoltura terá que existir independente da 

heterogeneidade encontrada em sala de aula. 

Lopez (2011) atribui o papel do professor como 

o mediador, ela o define como aquele que no 

processo de aprendizagem favorece a interpretação 

do estímulo ambiental, chamando a atenção para 

seus aspectos cruciais, atribuindo significado à 
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informação concebida, possibilitando que a mesma 

aprendizagem de regras e princípios seja aplicada às 

novas aprendizagens, tornando o estímulo ambiental 

relevante e significativo, favorecendo 

desenvolvimento. 

 Com relação a sua participação na inclusão da 

criança com autismo em escolas de ensino regular, o 

professor tem um papel determinante, já que é ele 

quem recepciona e estabelece o primeiro contato com 

a criança, seja positivo ou negativo, dessa forma ele 

é um grande responsável por efetivar ou não o 

processo de inclusão, considerando que é seu dever 

criar possibilidades de desenvolvimento para todos, 

adequando sua metodologia as necessidades 

diversificadas de cada aluno. 

De acordo com Mousinho, et. al. (2010) as 

crianças que apresentam dificuldades de 

comportamento e socialização, são geralmente vistas 

como excêntricas e bizarras por seus colegas, 

tornando difícil e complexo o papel do professor 

diante do desafio de ensinar e incluir 

simultaneamente. As crianças com autismo têm 

dificuldade de entender sobre as relações humanas e 

as regras e convenções sociais. Podem ser ingênuas 

e não compartilham do senso comum. Sua rigidez 

gera dificuldade em gerir a mudança e as tornam mais 

vulneráveis e ansiosas. Muitas vezes não gostam de 

contato físico. Se a situação for mal manejada, podem 
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acabar exploradas e ridicularizadas por outras 

crianças.  

No entanto, elas querem ser parte do mundo 

social e ter amigos, mas não sabem como fazer para 

se aproximar. O papel do professor nessa perspectiva 

é tornar possível a socialização da criança com 

autismo na sala de aula e adequar a sua metodologia 

para atender as necessidades destes.  

Em muitas situações, as crianças com autismo 

ficam às margens do conhecimento ou não participam 

das atividades grupais, fato que exige do professor 

sensibilidade para incluí-lo ao convívio com o meio, 

visto que é no processo de socialização que se 

constitui o desenvolvimento e aprendizagem. É 

importante que o professor detecte as dificuldades 

existentes e investigue o nível de desenvolvimento 

dos mesmos, para que dessa forma ele saiba quais 

aspectos devem ser trabalhados com a criança. 

Segundo Santos (2008, p.30): 

O nível de desenvolvimento da 

aprendizagem do autista geralmente é 

lento e gradativo, portanto, caberá ao 

professor adequar o seu sistema de 

comunicação a cada aluno. O aluno 

deve ser avaliado para colocá-lo num 

grupo adequado, considerando a 

idade global, fornecida pelo PEP-R, 

desenvolvimento e nível de 

comportamento. É de 

responsabilidade do professor a 

atenção especial e a sensibilização 
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dos alunos e dos envolvidos para 

saberem quem são e como se 

comportam esses alunos autistas. 

(SANTOS 2008, p.30). 

 É indispensável que o professor conheça 

todas as características e dificuldades que abrangem 

esse transtorno, só assim ele será capaz de planejar 

suas ações de modo que no vivenciar das 

experiências a criança não seja vítima de atos 

discriminatórios. Sobre isso Orrú (2003, p.1) diz,  

É imprescindível que o educador e 

qualquer outro profissional que 

trabalhe junto à pessoa com autismo 

seja um conhecedor da síndrome e de 

suas características inerentes. Porém, 

tais conhecimentos devem servir como 

sustento positivo para o planejamento 

das ações a serem praticadas e 

executadas […]. (ORRÚ 2003, p.1) 

 Entendemos que para um bom resultado 

nesse processo, o professor deve ter propriedade nas 

práticas aplicadas e conhecimento pleno do que é o 

autismo. É muito importante que ele tenha 

sensibilidade e serenidade para promover em sala de 

aula a consciência de atos inclusivos, buscando 

contribuir, dessa forma, no desenvolvimento e 

aprendizagem. Temos observado na realidade 

educacional, que a formação de professores não 

oferece uma base sólida nos aspectos teóricos e 

práticos, de modo, que poucos professores possuem 

uma formação básica centrada nos aspectos 
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inclusivos ou específica para o autismo, isso implica 

na falta de compreensão acerca das necessidades 

diferenciadas e conhecimentos necessários para 

ensinar a criança com autismo.  

Além de estudar e analisar o desenvolvimento 

da criança com autismo, o professor tem a 

incumbência de tornar a sala de aula um ambiente 

inclusivo, possibilitando às crianças o conhecimento 

das diferenças e o incentivo para que elas 

desenvolvam a solidariedade. O professor deve 

desenvolver na criança a autoconfiança e a 

independência, já que são características ausentes 

em sua personalidade.  

Para o professor também recai a 

responsabilidade de desenvolver atividades de 

acordo com o grau de conhecimento da criança, para 

que ela possa desempenhar as atividades de forma 

correta, possibilitando o surgimento de novas 

aprendizagens e o avanço no desenvolvimento de 

atividades escolares. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que cada criança tem um ritmo de 

aprendizagem, e mesmo apresentando dificuldades 

na aprendizagem são capazes de aprender. Fica 

evidente a importância dos estímulos tanto no 

ambiente escolar como em casa com a família. A 

competência dos profissionais especializados e o 
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acompanhamento das terapias servem como apoio e 

orientação para a escola e a família.  

A convivência do aluno com deficiência em 

escola regular representa um ganho para todos, 

porém é torna-se essencial que professores se 

apropriem de fundamentação teórica sólida para 

posterior transposição para prática pedagógica, pela 

interação teoria e prática para atender a necessidade 

de seus alunos. A possibilidade de aprender a ler e 

escrever representa uma conquista, e inserção social, 

A utilização de recursos extras que facilitam a 

compreensão desses alunos, são ferramentas 

importantíssimas que auxiliam, sendo fundamental 

aos atores envolvidos no processo: professores, a 

família, e terapeutas trocarem informações, buscando 

a melhor forma para promover a aprendizagem do 

aluno. 

  É importante tornar acessível à entrada e 

permanência de crianças com autismo em escolas de 

ensino regular, no entanto, não é uma tarefa fácil 

tornar uma escola inclusiva, é necessário que 

governo, escola e família trabalhem juntos em prol da 

oferta de educação de qualidade, com as devidas 

condições e possibilidades para o desenvolvimento e 

aprendizagem.  Não podemos falar sobre inclusão 

sem fazer referência ao processo de ensino – 

aprendizagem, já que a inclusão tem o intuito de 

prover as mesmas condições a todos os alunos, 
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visando o desenvolvimento e aprendizagem dos 

mesmos. 

O papel do professor como mediador da 

inclusão, ou seja, ele cria situações que oportunizam 

esse processo, se aproximando e gerenciando 

conflitos de modo que se faça compreender que as 

diferenças são características de todos os alunos, 

independentemente de ser deficiente ou não. 

Compreendemos também, que a falta de uma 

formação sólida voltada para os aspectos inclusivos, 

reflete negativamente na prática docente do 

professor, já que ele precisa, de forma contínua, estar 

em contato com novas informações no que se refere 

a sua atuação profissional. Notamos ainda, que 

apesar das dificuldades existentes, o processo de 

inclusão é sim possível, desde que haja 

comprometimento e envolvimento por parte do 

professor, uma boa formação pedagógica, além de 

apoio escolar e familiar. 
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A ARTE COMO PRÁTICA EDUCATIVA NA 
INCLUSÃO  

 

Regina Ferreira da Silva 

 

 

 

A Arte, seu surgimento e sua contribuição para 
leitura de mundo no contexto escolar  

A história da arte está relacionada à cultura dos 
mais variados povos existentes na terra, passa pelo 
tempo contando o passado e recriando o presente. 
Desde a Pré-história o homem criou produtos, que de 
certa forma, o ajudassem a superar obstáculos, 
alcançar seus objetivos além de vencer desafios. 

(Iniciamos nosso trabalho com informações 
relacionadas à arte e suas variadas manifestações ao 
longo do tempo.) 

 O que sabemos devemos às pesquisas de 
antropólogos, historiadores e estudos da ciência 
arqueológica moderna que reconstruíram a cultura do 
homem. (Podemos considerar como arte Pré-
histórica toda manifestação que ocorreu antes dos 
surgimentos das primeiras civilizações, ou seja, antes 
da escrita. Isso pressupõe grande variedade de 
produções por diversos povos, locais diferenciados, 
porém com algumas características comuns). 

Figura 1- Pintura rupestre de São José dos Cordeiros na 
Paraíba.  
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Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/8457 

Figura 2- Pintura rupestre de Lascaux, na França. 

 

Fonte: Veja. abril.com. br /170506/imagens/arqueologia1.jpg 

Denominamos arte como sendo toda e 
qualquer forma de expressão artística produzida no 
mundo. Dentro dessa definição podemos mencionar 
as primeiras produções artísticas da pré-história 
brasileira, como variadas formas de artes indígenas e 
a arte do período colonial. Desde então a arte cresceu 
e se popularizou através da Academia Imperial de 
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Belas Artes, forma que a coroa encontrou para trazer 
a arte para o Brasil mais especificamente para o 
estado do Rio de Janeiro, a partir daí faz-se presente 
sob forte influência no expressionismo, do cubismo, 
do surrealismo europeu e em sequência o 
modernismo até surgir no pós-guerra à arte 
contemporânea. 

Tendo em consideração que as Artes 
do Desenho, Pintura, Escultura, a 
Arquitetura Civil, são indispensáveis à 
civilização dos povos e instrução 
pública de meus vassalos, além do 
aumento e perfeição que podem dar 
aos objetos da Indústria, Física, e 
História Natural: Hei por bem 
estabelecer, em benefício comum 
nesta Cidade e Corte do Rio de 
Janeiro, uma academia que se 
denominará Real Academia de 
Desenho e Pintura, escultura e 
Arquitetura Civil. Decreto de 12 de 
Outubro de 1820, assinado por El Rei, 
D. João VI. 

 

Figura 3- Portal da antiga Academia Imperial de Belas Artes. 
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Fonte: http://www.dezenoveevinte.net/arte  

Um artista não é somente aquele que é 
criativo, mas aquele que cria objetos capazes de 
atender as necessidades e propagar seus 
pensamentos, estimular outras pessoas, além de 
descobrir novas formas de artes. (A arte apresenta as 
faces artísticas e estéticas e ela segue o mesmo 
princípio, ou seja, permite que o aluno faça, 
contemple, construa, leia, traduza, reflita e exprima 
sobre sua produção e a dos outros. ) 

A arte é a criação do homem com valores 
diversos, como: beleza, harmonia, equilíbrio, revolta 
e que assim exprimem suas emoções, sua história, 
seus sentimentos e ainda sua cultura. É um conjunto 
de ações utilizadas para produzir obras e onde 
depositamos nossos conhecimentos, ela é 
apresentada de variadas formas como o canto, o 
teatro, a dança, a arquitetura, o cinema, a música, a 
pintura, a escultura a plástica etc. e podemos vê-la ou 
percebe-la de três maneiras, visualizadas, ouvidas ou 
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vistas (artes visuais). O homem a cria como meio de 
vida e assim o mundo sabe o que ele pensa, ela é 
uma forma de comunicação poderosa e uma das 
primeiras instituições a perceber esse fato foi a igreja 
católica quando utilizou a arte como forma de 
propagar suas ideias. Descobertas arqueológicas 
apontam que ela era usada como uma necessidade 
de desenvolvimento dos povos. 

(O fato é que a arte transcende o homem, os 
povos a qualquer tempo. Suas manifestações ao 
longo dos tempos pelas inscrições rupestres, danças, 
músicas tornaram-se espelho do tempo e é por meio 
dela que descobrimos o que há de mais significativo 
na história da humanidade. ) 

É através dos registros artísticos que lemos a 
história pessoal e contextual de cada povo. 
Independente da intenção comunicativa a imagem 
torna-se uma referência que informa o que fomos e o 
que somos. O que realmente importa é a liberdade de 
pensamento. (A arte é atemporal independente 
expressão do universo subjetivo, ela muda sempre, 
como nossas aspirações, necessidades e projetos.) 

(Definimos arte como facilitadora de 
compreensão de mundo, porém por muito tempo seu 
currículo desconsiderou a necessidade da leitura de 
imagens, além de outros gêneros sejam eles visuais, 
sonoros, corporais e textuais. Boa parte das escolas 
colocam seus alunos para produzirem sem que eles 
tenham o conhecimento adequado da arte que cerca 
cada elemento ou mesmo essa leitura não precedia o 
mundo.) 

Textos não são somente aqueles formados por 
palavras e frases, muitas são as formas de expressar 
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a arte, como por exemplo: grafites de rua, comerciais 
da tv, livros, revistas, pinturas e obras de arte 
precisam ser lidos para serem compreendidos e 
assim somados aos textos verbais facilitam a 
compreensão do aluno e permite que ele interaja com 
o mundo se expressando melhor. Na reflexão sobre a 
importância da arte como ferramenta na construção 
social do indivíduo deficiente auditivo, a arte se 
mostra como alicerce na construção do conhecimento 
e ainda como espaço para que seja exercida a 
cidadania. Em sua essência ela  permite que o aluno 
faça, produza, exprima e reflita sobre sua produção e 
a dos outros. 

É possível perceber que a arte facilita a 
interpretação de pensamentos onde seu autor é 
sempre capaz de conectar e alterar as interações 
produzidas no mundo da imagem recebida. O sujeito 
criativo supera a capacidade de imitação passa então 
a produzir os fatos e os conecta a outras relações, ele 
a transporta para as mais diferentes questões de sua 
vida, assim sendo conectando e formando novos 
pontos que o alimentam para muito mais 
transformações estéticas ou vivenciais.  

(A questão estética passa para a vida do 
sujeito e o prepara para um entendimento seguido de 
resolução tornando-o cidadão crítico, pensante, 
consciente de si e exemplo para que outros se 
utilizem de sua iniciativa e do poder de tomada de 
decisões. 

É essencial que o professor de arte esteja 
ciente de sua responsabilidade e da importância de 
saber como ensina-la, ) 

Desde o século XIX a tendência tradicional 
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ainda está presente nas escolas brasileiras, 
utilizando-se da mesma teoria estética mimética, isto 
é, ligada a cópias de um modelo para os alunos 
copiarem, assim conservando e sendo fiel aos 
padrões de beleza e são semelhantes às coisas, os 
seres e com os fenômenos de seu mundo ambiente. 

Já com relação ao ensino da arte em países 
como França, Inglaterra predominavam no século 
XIX, influências de ideias liberais e positivistas que 
resultavam na preparação dos profissionais. Já nos 
Estados Unidos os filhos da classe média e alta 
aprendiam a copiar reproduções famosas para 
reconhecer as obras de arte dos grandes mestres e 
não comprar trabalhos falsos. Já os filhos dos 
operários frequentavam a escola pública onde 
aprendiam desenho geométrico e linear que seriam 
utilizados em seus futuros empregos nas fábricas.  

No Brasil não havia tanta diferença já que em 
1883, Rui Barbosa relacionou o desenho ao 
progresso industrial. Também aqui o ensino do 
desenho adquire um sentido de utilidade, pois é 
direcionado ao preparo técnico de indivíduos para o 
trabalho, tanto na fábrica quanto de serviços de 
artesanato. 

A educação por intermédio da arte chegou ao 
Brasil recuperou a valorização da arte infantil e a 
concepção da arte baseada na expressão e na 
liberdade criadora. Na pedagogia nova, a aula de arte 
proporciona ao aluno exprimir- se subjetiva e 
individualmente, o criança recebe todas as 
estimulações possíveis para expressar-se 
artisticamente, ou seja, esse aprender fazendo, o 
capacita a interagir cooperativamente na sociedade. 
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(No ano de 1970 é assinada a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) da Educação Nacional n° 5692/71, que 
introduz a Educação Artística no currículo do 1° e 2° 
graus, porém ela é tratada de modo indefinido, ou 
seja, não é uma matéria, mas uma área que flutua ao 
sabor de tendências e interesses utilizando métodos 
técnicos sem compromisso com o real conhecimento 
da arte.) 

O ensino de Arte na Educação Especial  

A educação especial é uma modalidade de 
educação escolar voltada para os alunos que 
necessitam de uma educação diferenciada. Esses 
alunos foram historicamente taxados como louco o 
que demonstra o quanto a sociedade segregava 
essas pessoas. Atualmente são vistas as 
potencialidades desses indivíduos e não suas 
diferenças. Muito embora haja uma nova visão ainda 
convivemos ao mesmo tempo, com práticas 
preconceituosas e com interversões onde a pessoa é 
tida como um cidadão sem os seus direitos e deveres. 

A arte na educação especial, nada mais é do 
que um espaço de vivência e construção do 
conhecimento. Essa educação permite ao aluno 
expressar suas emoções, seus sentimentos e 
interagir com o ambiente onde está inserido, seja qual 
for sua deficiência. 

“A educação pela Arte vai mais longe 
do que a simples administração de 
conhecimentos, visando a aquisição e 
desenvolvimento dos instrumentos 
básicos do pensamento: sentimento, 
imagens, palavras, ideias”. (SOUZA, 
2003:83) 
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DADOS DO IBGE 2012 

A criança com deficiência também é capaz de 
aprender, pois ela acaba fazendo uso de seus 
sentidos na compreensão do que lhe for proposto. 

 De acordo com Gonzáles (2007) que trás 
alguns conceitos acerca da experiência em 
atendimentos educacionais especiais na Espanha, os 
alunos que necessitam de auxilio especial não podem 
ser considerados incapacitados, levando-se em 
consideração que suas dificuldades se relacionam 
mais a um sistema social e cultural do que 
propriamente a uma disfunção neurológica. Assim o 
autor enfatiza que pessoas que necessitam de um de 
um processo educacional específico são aquelas que:  

[...] apresentam algum tipo de 
deficiência física, psíquica ou 
sensorial, ou que estão em situação de 
risco social ou de desvantagem por 
fatores de origem social, econômico, 
ou cultural, que os impedem de 
acompanhar o ritmo normal do 
processo do ensino-aprendizagem. 
Por meio desses atendimentos 
especiais pretende-se conseguir o 
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máximo desenvolvimento das 
possibilidades e capacidades desses 
alunos, respeitando as diferenças 
individuais apresentadas ao longo 
desse processo (GONZÁLEZ, 2007, 
p.19). 

Para Vygotsky (1997), a escola não deve 
adaptar-se às insuficiências existentes no processo 
de ensino aprendizagem, mas sim superá-las, faz-se 
importante a escola especial evidenciar a 
compensação social, a educação social como forma 
de inclusão. Ainda para Vygotsky (1997) suas 
reflexões atendem a demanda teórica sobre a 
Educação Especial na atualidade. Este autor já 
demonstrava a visão social da deficiência em 
detrimento á patologia, em sua visão o meio social 
deveria agir possibilitando ver a diferença entre 
deficiência ou patologia associada à incapacidade. 

O aluno deficiente auditivo pode aprimorar 
seus sentidos em relação à sociedade, que por muitas 
vezes, por ela é segregado e discriminado devido a 
preconceitos diversos, o trabalho com a arte visual é 
capaz de conscientizá-lo e transformá-lo em um ser 
humano social e culturalmente ativo com grande 
autoestima e uma função social determinada. 

O papel do processo de inclusão é quebrar a 
barreira do preconceito social e cultural que 
compreendem às pessoas com deficiência que 
precisam de um processo de aprendizagem 
diferenciado ou pelo menos que esteja adaptado às 
que estejam fora do convívio social e relegadas à 
marginalidade.  

O trabalho da educação especial é fazer com 
que esses alunos interajam com seus pares e com o 
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mundo ao seu redor e assim conquistem sua 
autonomia. 

Assim sendo o objetivo da Educação Especial, 
portanto é possibilitar que o aluno, por meio de 
profissionais capacitados e recursos especiais, 
alcance seu máximo potencial e tenham qualidade na 
vida social, cultural, familiar, profissional.   

Faz-se importante lembrar que o aluno que 
precise de um atendimento prioritário na escola 
básica ou mesmo em escola especializada, não seja 
privado de informações e interações sociais, 
fundamentais para torná-los cidadãos plenos na 
sociedade contemporânea, assim como coloca 
González: 

Depois de vermos as dificuldades 
surgidas na tentativa de determinar o 
que se deve entender por conduta 
normal e diferente, posso dizer que 
uma pessoa sã ou normal é aquela 
capaz de viver satisfatoriamente em 
um dado meio social, realizar-se nesse 
meio e conseguir sua felicidade, ao 
mesmo tempo em que se tenta ser útil 
para a sociedade. A pessoa diferente 
(deficiente) é a que precisa dos 
repertórios sociais adequados para 
realizar-se em seu ambiente social e 
escolar (GONZALEZ, 2007, p.22). 

mais fortemente os componentes 
intuitivos, sensoriais e a percepção 
espacial. As chances da criança ser 
bem sucedida nas artes, de sentir-se 
aprovada, de ter seu ego cultural 
reforçado e, assim, se desenvolver 
cognitivamente são imensas”. 
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Para Hall (1997, apud NUNES e RUBIO, 2008), 

podemos compreender o conceito de identidade 

como um conjunto de particularidades as quais as 

pessoas que pertencem e se identificam a estes 

grupos se aproximam, além de definirem, ao mesmo 

tempo, a que grupos estas pessoas não pertencem. 

A identidade pode ser entendida como um processo 

de argumentação dedutiva que é construída 

culturalmente com o intermédio de aspectos 

históricos e vivências individuais que persuadem o 

indivíduo a tomar para si posições de sujeito 

transitório.   

Segundo Fonseca (2012), Jacques Lacan 

aspira em Henri Wallon para expressar sobre a fase 

do espelho, no ano de 1936. Este período do espelho 

é responsável pela formação do eu, assim como foi 

desvelado pela psicanálise. O processo de 

construção do eu é parte da transformação do corpo 
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dividido em partes para um corpo ortopédico. Esta 

fase se inicia antes do período do Complexo de 

Édipo. A fase do espelho exprime de maneira 

simbólica pelo momento sublime de felicidade em que 

a criança se depara com a sua imagem à frente de 

um espelho e diz: eu existo! Esta fase infere na 

compreensão que a criança faz de si própria no 

momento em que ela instaura uma relação com a sua 

fonte de identidade.  

Manuel Sérgio (2005) afirma que a 

expressão “Educação Física” surge 

como produto do dualismo 

antropológico racionalista e destinava 

ao corpo como res extensa. Tal 

expressão apareceu pela primeira vez 

em John Locke (apud MANUEL 

SÉRGIO, 2005, p. 72) no livro 

Pensamentos sobre Educação 

(HUNGER et al, 2009 p. 85).  

 Neste momento a educação física escolar 

inicia o seu processo de construção do eu. A 

educação física olha para si diante do espelho assim 

como na fase do espelho em que a criança se depara 

consigo mesma, como Jacques Lacan, e estabelece 

a sua matriz de identidade. Ao criar a sua identidade, 

ela atravessa uma desorganização inicial entre o que 

a educação física é de fato e o que querem que a 

educação física seja. Cria-se uma dúvida existencial 

que acompanha o componente curricular por toda a 

sua existência. Assim, ao estabelecer a sua 

identidade, a educação física, ao mesmo tempo, 
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instaura também a sua diferença em relação aos 

outros componentes curriculares, como a criança 

quando se depara com sua imagem busca a 

ratificação do adulto como o grande outro. 

Molina (1932) afirma no primeiro artigo da 

revista de educação física do exército brasileiro que a 

educação física tem como objetivo fundamental a 

formação de um indivíduo saudável e que, através 

das atividades físicas, procura equilibrar as funções 

do organismo. Estas prerrogativas iniciais reverberam 

no crescimento econômico do Brasil pela eficiência da 

mão de obra, reduzindo os investimentos na área da 

saúde e da segurança pública. Neste momento 

histórico da educação física brasileira, por não existir 

um método criado no Brasil, foram pesquisados 

métodos criados em outros países para eleger aquele 

que poderia ser o mais conveniente.  

Dessa forma, a educação física escolar desde 

o seu surgimento atravessa um processo de 

mudanças ao longo do tempo e os atores que 

participam desta transformação são ou personagens 

mais importantes do processo ou testemunhas das 

mudanças que ocorrem na história desta prática 

pedagógica. Há certa época coexistimos com o 

processo de transmutação que acreditamos ser único 

na história da educação física escolar (GONZÁLEZ e 

FENSTERSEIFER, 2009).   

Para a educação física poderão ser todos os 

três significados possíveis para a palavra crise: A 
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crise compreendida como desordem que modifica o 

andamento corriqueiro das situações habituais. Crise 

como circunstância social decorrente da 

transformação de paradigmas da cultura e crise como 

conceito médico-comportamental que não representa 

apenas uma mudança de princípios da concepção de 

mundo ou condutas diante da vida, mas também 

como outro olhar para compreender como é possível 

viver diante das circunstâncias. Não apenas podemos 

mudar o andamento ordinário, ou melhor, bem 

“ordinário”, que a educação física está avançando 

como também encontrar a acumulação de novos 

paradigmas culturais e finalmente testilhar por um 

novo modelo de compreensão da vida para o ser 

humano (MEDINA, 1990).  

Lima (2000) admite que existam pelo menos 

dois tipos de crise de identidade da educação física: 

uma crise de corte ideológico e uma crise de corte 

epistemológico. O autor advoga que teríamos 

enfrentado uma crise ideológica na década de 1980 e 

migrado para uma crise epistemológica na década de 

1990. Estas incertezas sobre o objeto de 

conhecimento a ser desenvolvido na educação física 

passam a determinar o campo de questionamentos 

na área que culminam em sua crise de identidade.  

Portanto, atualmente estas divergências sobre 

a crise de identidade de corte ideológico ou 

epistemológico revelam que através destes desejos 

de cientificidade ou de concepções ideológicas 
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podemos conjeturar no desejo de poder sobre o 

campo de atuação da educação física (LIMA, 2000).  

Ponderando que toda decisão sobre o currículo 

é uma deliberação política e que as teorias 

curriculares podem ser analisadas como um espaço 

de luta pelo poder que inúmeros grupos divergem 

para conquistar a legitimidade e autenticidade de 

certos saberes e conteúdos (SILVA, 2007 apud 

NEIRA e NUNES, 2011), é legítimo garantir que ao 

suscitar a proximidade com certos textos da cultura, a 

teoria curricular, além de possibilitar o acesso e um 

gradual entendimento dos temas disseminados, o 

currículo persuade no modo de interpretar o ambiente 

ao seu redor, interatuar com as demais pessoas, 

exprimir ideias e emoções (NEIRA e NUNES, 2011).  

Bracht (2003, apud NUNES e RÚBIO, 2008) 

menciona que a “crise” da educação física está 

relacionada à transformação do universo simbólico 

que produziu a educação física. Seu fundamento 

sobre a concepção de corpo biológico e a atividade 

física estava relacionado ao conhecimento da ciência. 

O conhecimento científico biologicista justificava o 

universo simbólico da educação física, assegurando 

a sua “tradição”. Bracht acusa que a supremacia das 

ciências naturais está sendo objeto de 

questionamentos, primeiramente, por causa da 

ligação da educação física com outros cabedais que 

lhe certificam legitimidade.  
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Portanto, Walter Bracht explana sobre o 

momento em que acontece uma crise de legitimidade 

e identidade da educação física em que:  

[...] é possível que tenha ocorrido um 

esgotamento de seu papel social 

(BRACHT, 2003), uma vez que os 

paradigmas que as sustentavam não 

atendem às novas ordens sociais, 

principalmente às pedagógicas. A 

respeito dos novos campos de 

atuação da Educação Física, Bracht 

(2003) assevera que os vários 

significados e sentidos dessas práticas 

fundamentam-se em um universo 

simbólico com características 

diferenciadas das anteriores. Este fato 

dificulta reunir estas atividades sob a 

luz de um único conceito e na mesma 

instituição (Educação Física). Por 

consequência, a formação do 

profissional de Educação Física não 

consegue contemplar uma área de 

atuação, pois esta está cada vez mais 

ampla e polissêmica (BRACHT, 2003 

apud NUNES e RUBIO, 2008 p. 65).  

Torna-se necessário que a educação física 

inicie uma crise impreterivelmente, tendo em vista 

que a ela carece discutir sobre seus princípios, carece 

ter a capacidade de legitimar-se como prática 

corporal e tem a necessidade de buscar a sua 

autenticidade. Além disso, faz-se necessário que os 

professores tenham o discernimento do educativo e 

do que causa alienação, o indispensável do inútil em 
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seu trabalho pedagógico. É preciso divergir com 

maior frequência, nas normas da dialética. O fomento 

da educação física sucederá da compreensão das 

contingências da prática, mais do que de afirmações 

rígidas e únicas, que não são somente rasos 

julgamentos ou conjecturas (MEDINA, 1990).  

Medina (1990) afirma ainda que a educação 

física não tem a capacidade de legitimar-se ou que 

não tem a capacidade de buscar a sua autenticidade, 

portanto, isso significa que os professores não 

conseguem legitimá-la ou atribuir uma autenticidade 

à educação física escolar e, desta forma, não 

conseguem defini-la. Explicando 

pormenorizadamente: quem constrói a educação 

física são os atores que participam do processo de 

construção da prática de uma maneira ou outra. 

Portanto, as intencionalidades, os objetivos, os 

temas, as estratégias e a própria concepção do 

componente curricular estão vinculados ao nível de 

discernimento particular ou público daqueles que 

ensinam neste campo de atividade humana.   

Manuel Sérgio (2007, apud HUNGER et al. 

2009) corrobora que a motricidade dos seres 

humanos é o “corpo em ação”, sendo este a causa de 

análise da educação física escolar. O movimento 

humano e o corpo não podem ser mais entendidos 

como no racionalismo que acreditava no corpo 

dicotomizado da razão na filosofia cartesiana. Pela 

razão que o corpo é mais que o corpóreo, este corpo 
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é uma manifestação do crescimento socioeconômico 

e imaterial de uma sociedade (MANUEL SÉRGIO, 

2003 apud HUNGER et al, 2009). Desta forma, a 

educação física deve se transformar em uma “ciência 

crítica”, em que se polemizassem quesitos de 

natureza da ciência, da filosofia, da antropologia e da 

política (MANUEL SÉRGIO, 2007 apud HUNGER et 

al, 2009).  

Gaya define que a educação física é: “[...] 

disciplina normativa, filosoficamente sustentada e 

cientificamente municiada dentro de um projeto 

pedagógico” (GAYA apud LOVISOLO, 1995 p.19). 

Porém, Bracht (1995) afirma não admitir que a 

educação física possa ser considerada uma ciência, 

ainda que que os pesquisadores que acreditam que a 

educação física pode ser determinada como uma 

ciência do movimento humano não estão totalmente 

errados.  Somente a manifestar que a educação física 

é uma prática social com aspectos de prática 

pedagógica que Bracht nomeia como educação física 

e que não se pode determinar como uma prática 

somente motora ou filosófica, que Gaya sustenta 

como tese.  

Pode-se refletir criticamente que um grande 

número de práticas sociais pode ser atribuído à 

existência de conceitos filosóficos e científicos sem 

que elas sejam determinadas como ciências ou 

filosofias. Podemos então sustentar a ideia de 

educação física como ciência do movimento humano 
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e como prática de ensino e aprendizagem 

simultaneamente. Nesta perspectiva, Manuel Sérgio 

define a educação física escolar como especialidade 

pedagógica da motricidade humana, acreditando ser 

errôneo postular a educação física, de acordo com o 

que afirma Gaya, somente como uma ciência do 

movimento humano (BRACHT, 1995).  

Entretanto, mais do que tentar encontrar uma 

definição do que é a educação física escolar através 

de uma solução ímpar, temos a responsabilidade de 

admiti-la como área diversificada de investigação, 

formação e transformação social. Somente podem 

refutar esta perspectiva aqueles que estão 

convencidos de que a educação física seja somente 

uma visão pura, certa e imparcial. Frequentemente, 

os docentes autoritários e persuadidos ficam 

coléricos quando se deparam com um alvitre que 

estes docentes não apoiam (LOVISOLO, 1995).  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional no seu artigo n.0 26 do ano de 

2018 em sua 20 edição, a educação física é:  

[...] componente curricular obrigatório 

da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno:  

I – que cumpra jornada de trabalho 

igual ou superior a seis horas;  

II – maior de trinta anos de idade; 

III – que estiver prestando serviço 

militar inicial ou que, em situação 
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similar, estiver obrigado à prática da 

educação física; 

IV – amparado pelo Decreto-lei no 

1.044, de 21 de outubro de 1969;  

V – (Vetado);  

  VI – que tenha prole (BRASIL, 2018, 

p.19-20)  

Debortoli et al (2006) ratificam que além da 

legalidade e da obrigatoriedade da educação física 

promulgados na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), como componente 

curricular obrigatório da educação básica, é 

necessário corroborar a sua legitimidade sustentando 

quais os benefícios que a educação física escolar 

pode proporcionar aos alunos. Certamente essa 

construção da prática pedagógica não acontece de 

forma retilínea ou sem conflitos, mas acontece numa 

relação de tensão constante, entre a práxis 

pedagógica e a práxis social que também promovem 

aprendizagem ao discente (VAGO, 1999 apud 

DEBORTOLI et al, 2006).   

De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), o campo de atuação da educação 

física reputa diversos saberes que foram construídos 

e desfrutados pela sociedade sobre o corpo e o 

movimento. Dentre estes conhecimentos são 

concebidos como importantes as práticas da cultura 

corporal de movimento com os objetivos de promover 

o lazer, a manifestação de emoções e sentimentos 
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com a possibilidade da melhoria, recobramento e 

conservação da saúde (BRASIL, 1997a).  

A Base Nacional Comum Curricular 

compreende que a educação física escolar é:  

[...] o componente curricular que 

tematiza as práticas corporais em suas 

diversas formas de codificação e 

significação social, entendidas como 

manifestações das possibilidades 

expressivas dos sujeitos, produzidas 

por diversos grupos sociais no 

decorrer da história. Nessa 

concepção, o movimento humano está 

sempre inserido no âmbito da cultura e 

não se limita a um deslocamento 

espaço-temporal de um segmento 

corporal ou de um corpo todo 

(BRASIL, 2018 p. 213).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

inclui a educação física no campo das linguagens, 

simultaneamente com as disciplinas de língua 

portuguesa, língua estrangeira e da arte. A educação 

física se justifica como campo da linguagem, porque 

pretende entender os arraigamentos socioculturais 

das linguagens e estender as contingências de 

utilização das práticas da linguagem, compreendendo 

a estruturação do movimento como texto da cultura 

corporal e como esta manifestação da linguagem 

através do corpo organiza a convivência dos seres 

humanos (MARTINELI et al, 2016).  
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Concordando com Lovisolo (1995), a pesquisa 

de Gaya exibe a divisão do componente curricular da 

educação física em diversas abordagens que buscam 

instaurar a causa de análise e os campos e 

modalidades de mediação do docente almejando 

encontrar no modelo de projeto de ensino e 

aprendizagem a unidade.  

 No centro da ebulição da identidade da 

educação física escolar, evidenciamos nas três 

décadas anteriores o surgimento do conceito de 

abordagens e tendências de ensino e aprendizagem 

que construíram em conjunto um leque diverso do 

ideal de ensino da educação física escolar no Brasil 

atual. Estas abordagens foram construídas a partir de 

diversas fontes científicas, entre elas estão a 

antropológica, a construtivista, a crítico-superadora, a 

crítico-emancipatória, a desenvolvimentista, a 

fenomenológica, a sistêmica, a saúde renovada, a 

pós-crítica, a emancipatória, etc., onde estas 

perspectivas são atravessadas pela luta social do 

discurso da educação na busca de sua identidade 

(CORREIA, 2012).  

Os pesquisadores investigam e confrontam as 

abordagens da educação física escolar, evidenciando 

as pesquisas de Bordenave (1984), Libâneo (1982), 

Saviani (1984) e Mizukami (1986), que selecionam e 

organizam o consenso científico, de acordo com 

parâmetros desiguais. Bordenave caracteriza e 

diferencia as diversas correntes pedagógicas de 
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acordo com o elemento pedagógico que cada teoria 

mais enaltece. Libâneo usa como parâmetro a 

posição que as correntes pedagógicas empregam em 

relação aos objetivos sociais da instituição de ensino. 

Saviani tem como parâmetro de caracterização das 

teorias curriculares a criticidade da abordagem em 

relação à sua comunidade e ao nível de entendimento 

da teoria das causas sociais. Mizukami compreende 

que o alicerce das abordagens da educação física se 

relaciona com três princípios fundamentais: 

prioridade ao indivíduo, prioridade a causa e 

prioridade na relação do aluno-causa, não obstante 

que se conheçam a existência de diversas variáveis e 

disposições possíveis (SANTOS, 2005).  

Pode-se extrair da prática pedagógica dos 

professores a definição de abordagens da educação 

física escolar como: “Uma abordagem do processo de 

ensino-aprendizagem não se fundamenta em teorias 

empiricamente validadas, mas numa prática 

educativa e na sua transmissão através dos anos” 

(MIZUKAMI, 1986 p. 07).  

Silva (2011, apud ROCHA et al., 2015) 

organizou as teorias curriculares em tradicionais, 

críticas e pós-críticas. Estas teorias procuram 

responder o questionamento sobre o que se deve 

ensinar nas aulas de educação física e que ser 

humano se busca construir com estas práticas 

pedagógicas. As teorias curriculares tradicionais se 

caracterizam por privilegiar questionamentos técnicos 
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na organização do currículo e exibem uma 

rigorosidade científica abnegada de problemas 

sociais e políticos, formando três linhas de 

pensamento. Estas três linhas de pensamento são: a 

linha clássica, a linha progressivista e a linha 

tecnocrática. 

Segundo Darido (2003 apud MALDONADO et 

al, 2008), a partir da década de 1980, despontam os 

currículos da educação física escolar que foram 

criados por professores com o objetivo de transformar 

a ação pedagógica tecnicista que os docentes da 

educação física executavam.  

Na década de 1980 o currículo da educação 

física recebeu o amparo das teorias curriculares 

críticas, favorecendo o fomento de idealizações, 

opiniões teóricas e métodos de aprendizagem 

(MILLEN NETO; FERREIRA; SOARES, 2011 apud 

ROCHA et al, 2015). As teorias curriculares críticas 

subjugam o conceito de um currículo uniforme 

exclusivamente normativo e discutem que o currículo 

reverbera objetivos de diversas naturezas entre elas: 

política, social, econômica e na formação dos saberes 

(ROCHA et al, 2015).  

Para Hermida (2009, apud HERMIDA et al, 

2010), neste momento a educação física passa a 

tentar superar os velhos arquétipos predominantes, 

somente embasados na performance física e na 

biologização, acabando por inserir uma exploração 

sociológica e política que até o momento não existiam 
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na educação física. Despontam, portanto, diversas 

maneiras de compreender a educação física, 

estabelecendo críticas as características que eram 

hegemônicas do componente curricular e 

apresentando novas abordagens teórico-

metodológicas.  

As teorias curriculares críticas acusam os 

saberes e métodos dos currículos tradicionais, dentre 

os quais podem ser citados o desenvolvimentista, o 

psicomotor, o esportivista e o currículo da saúde 

renovada que trazem traços indissolúveis das 

relações sociais que foram moldados (NEIRA; 

NUNES, 2006 apud NEIRA, 2011). Estes currículos 

são reprodutores do status quo da sociedade 

capitalista. Tornam-se aparelhos da ideologia das 

classes dominantes do estado, em que estes 

currículos reproduzem a ideologia da burguesia. Em 

síntese, as teorias curriculares críticas culpam a 

escola como a causadora da desigualdade social 

através do seu sistema de ensino e seus efeitos sobre 

aqueles que dela fazem parte no processo de 

aprendizagem (SILVA, 2007 apud NEIRA, 2011).  

Regina Celi Cunha (1997 apud MOREIRA, 

1997), baseado na concepção de Habermas sobre 

crise e legitimidade, advoga que as teorias críticas de 

currículo passam por uma crise de autenticidade e 

legitimidade, por não alcançar na práxis a executar 

suas bases teóricas. Sinaliza como possibilidade de 

superação a procura da resposta à pergunta: O que é 
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currículo? Resposta a ser debatida de acordo com a 

realidade da educação no Brasil, dividida, esmiuçada 

e avariada.  

As teorias curriculares pós-críticas se tornam 

referências no Brasil a partir do ano 2000, apesar das 

pesquisas em língua portuguesa já serem publicadas 

desde a década de 1990, fazendo parte também das 

reflexões de pesquisadores que também são 

contrários às suas bases epistemológicas, porém que 

são induzidos a discutir sobre suas consequências. 

Na educação brasileira, após os estudos sobre o 

currículo de Michael Foucault e dos estudos culturais 

da década de 1990, são realizadas interpretações 

pela inspiração de Tomaz Tadeu da Silva, que 

elaborou pesquisas sobre os trabalhos realizados por 

Michael Foucault e pesquisadores do movimento pós-

crítico (SILVA, 1995,1999; HALL, 1997 apud LOPES, 

2013).  

As teorias curriculares pós-críticas admitem as 

colaborações das teorias curriculares críticas, assim 

como se alimentam destas teorias, entretanto 

procuram problematizá-las por manifestar uma das 

verdades da educação física, porém não somente a 

única verdade (NEIRA e NUNES, 2009 apud ROCHA 

et al, 2015). Outros pontos a serem discutidos que 

não são observados nas teorias críticas são as 

agendas étnicas, de gênero, raciais e culturais que 

inspiram a construção curricular na pós-modernidade 

e devem ter seus espaços assegurados nos debates 
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sobre as teorias curriculares na produção de 

conhecimentos dos docentes com os discentes 

(SILVA, 2011 apud ROCHA et al, 2015).  

Segundo Neira (2009), as teorias de currículo 

permitem desnudar processos de produções 

curriculares fora da realidade, casuais e desajustados 

partindo de determinados questionamentos. O que 

será conquistado como resposta, quando discutidos 

os códigos transferidos aos futuros docentes em um 

currículo produzido de forma desordenada e sem 

parâmetros. Bernstein (1988, apud NEIRA, 2009) é 

veemente na impossibilidade de defender a 

vernaculidade do currículo.  O currículo é político-

ideológico e carrega intenções na formação do 

sujeito.  

Desta forma, Nunes (2011) permite-nos 

enxergar o monstro denominado de Frankenstein 

como sendo o educador de educação física e suas 

múltiplas identidades e currículos que estão 

imbricados em questões globais e que criam outros 

monstros: 

[...] a construção do monstro 

escancarou o lado econômico da 

formação do sujeito da IES privada, e 

tentou evidenciar as forças que tentam 

amarrá-lo a uma suposta identidade 

pautada na lógica do cliente-

empresário-comodificado. Do mesmo 

modo, foi possível notar que a 

intencionalidade de formar um sujeito 

na lógica do mercado esbarra no jogo 
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de identidades e suas táticas para 

marcar a diferença e não deixá-la 

escapar da representação e da chance 

de manter o controle de representá-la 

(NUNES, 2011 p. 221-222).  

Neira e Nunes (2016), portanto, definem o 

Frankenstein como o currículo da educação física. Os 

alunos-monstros são os futuros professores da 

educação física escolar. O Frankenstein é o próprio 

produto da máquina que o gerou. Este currículo 

criador da monstruosidade procura formas de 

interromper a sua existência e criar um discurso que 

evite a influência do aluno-monstro dos cursos de 

licenciatura de educação física e o constrangimento 

que ele gera. O currículo Frankenstein tem pavor de 

seus alunos-monstros que ele criou – os professores 

do futuro da educação física escolar – assim como 

Victor Frankenstein sofreu com os prejuízos que teve 

com a criatura que ele criou na literatura de Mary 

Shelley.  

Por conseguinte, atualmente atribuímos 

características de um currículo da educação física 

escolar fragmentado, criado a partir de diversas 

teorias curriculares, ensinando aos futuros docentes 

da educação física a formação de monstros – os 

professores de educação física escolar –, que, assim 

como no livro Frankenstein, escrito por Mary Shelley, 

podemos observar que partes de seres humanos sem 

vida dão vida a um monstro criado pelo Dr. Victor 

Frankenstein. Traçando um paralelo com a educação 
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física escolar, esta perspectiva em criar um currículo 

radicalmente puro e sem ingerências de outros 

currículos da educação física é possível pelo 

professor, entretanto formar um ser humano 

saudável, desenvolvido, coordenado, crítico, livre de 

preconceitos étnicos e sexuais que pratica o esporte 

educacional com contentamento e prazer é muito 

mais jubiloso para nós, alunos-monstros – os futuros 

professores –, que acima de tudo devemos ensinar a 

ética aos nossos discentes. Desta forma, a educação 

física dá vida alunos-monstros éticos, que ensinam os 

valores humanos através das diferentes teorias 

curriculares da educação física que podem conviver 

em harmonia sem altercar no orgulho de cada 

precursor de encontrar uma verdade absoluta sobre o 

que é a educação física escolar. Oliveira (1998) 

afirma que não existe uma verdade e sim verdades 

sobre o objeto em questão, assim como Hegel afirma 

crer na superação das verdades absolutas. O 

processo da dialética indica a definição da verdade 

que se compreende como verdade despótica e 

perpétua, tão somente estando em permanente 

desenvolvimento e em contínuo movimento.  

Deste modo, apresento como pesquisador a 

criatura: o currículo integral da educação física 

escolar, que abrange todas as teorias curriculares 

sem se esquecer da ética, porque se queremos 

construir alunos-monstros de educação física, 

procuramos neles a ética que a sociedade carece. 

Porque pode-se entender a educação física como um 
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componente curricular de matriz pedagógica e 

epistemológica, que, em razão da diversidade cultural 

e da própria educação física escolar, não concebe 

convergir para um ponto comum. A educação física 

pode ter um trânsito comum de reinvindicações da 

prática social, da matriz epistemológica e da filosofia. 

Todavia, também pode ser conceituada como um 

campo de trocas da base epistemológica com a base 

pedagógica. Concordando com Betti (2005), a 

educação física não tem uma matriz epistemológica 

inerente, sendo que toda pesquisa epistemológica da 

educação física é alienada, ou seja, não é ciência da 

educação física. Quando procuramos respostas 

legítimas para explicar fenômenos da ciência, 

estamos procurando leis da ciência moderna para 

elucidar os fenômenos através da rigorosidade 

metodológica.   

Entretanto, usar da rigorosidade científica para 

explicar o comportamento humano é como procurar 

prever um terremoto com meses de antecedência, 

porque os fenômenos de natureza humana 

dependem de inúmeras variáveis que as ciências 

naturais, com sua rigorosidade científica, nem sempre 

podem controlar e explicar o fenômeno. 

Compreendendo segundo Betti (2005) que a ciência 

apresenta valores e intencionalidades, pode-se 

concluir que assim como o conhecimento 

epistemológico é carregado de ideologias, porque 

apresenta pré-conceitos, e é político porque acolhe a 

um planejamento prévio, podemos considerar que 
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toda ciência tem aspectos ideológicos, assim como 

toda filosofia e pedagogia pode atender a 

conhecimentos científicos produzidos pela 

humanidade. Betti (2005) afirma que esclarecer sobre 

o que é a educação física e o que não é, pode ser 

algo temerário porque tal resposta não seria 

epistemológica, mas sim ideológica, conduzindo 

princípios, valores e pré-conceitos. Portanto, a 

educação física não é um campo científico, mas um 

campo epistemológico de mediação pedagógica que 

manifesta projetos sociais que são historicamente 

condicionados, conduzindo a produção de objetos de 

pesquisa que se pratica e se metamorfoseia em volta 

da comunidade educacional.  

Desta forma, as teorias curriculares da 

educação física ora apresentam um corte 

epistemológico, como as teorias desenvolvimentista, 

psicomotora, saudável etc. e ora apresentam um 

corte pedagógico e ideológico, como as teorias 

critico-superadora e cultural, sem esquecer que 

ambas são carregadas de ideologias e 

conhecimentos científicos. Portanto, compreender a 

educação física como um currículo Frankenstein é 

fazer jus à educação física como campo 

epistemológico de intervenção pedagógica.  

DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DE RALPH 

TYLER ÀS COMPETÊNCIAS DE PHILIPPE 

PERRENOUD: PROFESSOR, HOJE TEM “ROLA 

BOLA”?   
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Freire e Scaglia (2003, apud BOSCATO et al 

2016) acreditam que se a educação física como 

componente curricular tem a intenção de adquirir uma 

posição similar aos outros componentes curriculares, 

precisa determinar seu objetivo e objeto de 

aprendizagem. Dentre as questões mais inquietantes 

que se perenizam na educação física escolar está a 

noção dos temas a serem desenvolvidos na 

instituição de ensino.  

Em 1948, a Associação Norte Americana de 

Psicologia estabeleceu a necessidade de usar a 

concepção de classificação para criar uma 

organização do processo educativo. Assim um grupo 

de professores, entre eles Benjamin Bloom, foi 

responsável por gerar uma taxionomia dos objetivos 

do processo de ensino e aprendizagem (LOMENA, 

2006 apud FERRAZ e BELHOT, 2010).  Benjamin 

Bloom se encarregou de ser o mentor deste propósito 

e estabeleceu a primeira etapa das atribuições da 

divisão da pesquisa de acordo com o domínio 

cognitivo, psicomotor e afetivo. Apesar de inúmeros 

colaboradores terem participado do processo de 

construção desta organização do processo 

educacional, ela ficou afamada como taxionomia de 

Bloom (BLOOM et al, 1956 apud FERRAZ e BELHOT, 

2010).  

A concepção dos objetivos de aprendizagem 

com inclinação tecnicista surge no ano de 1949, com 
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o livro Basic principles of curriculum and instruction. 

Neste livro, Ralph Tyler descreve que a avaliação 

deveria ocorrer mediante os objetivos de 

aprendizagem, em que a avaliação é considerada 

como um instrumento que admite analisar se os 

objetivos foram alcançados pelo planejamento do 

professor. Ademais, tem como objetivo verificar a 

performance dos discentes em relação aos objetivos 

propostos (SOUSA, 1995).  

Os fundamentos de Tyler envolvem quatro 

questões fulcrais que devem ser resolvidas para que 

o currículo se medre:  

1. Que objetivos educacionais deve a 

escola procurar atingir?2. Que 

experiências educacionais podem ser 

oferecidas que possibilitem a 

consecução desses objetivos?  3. 

Como podem essas experiências 

educacionais ser organizadas de 

modo eficiente? 4. Como podemos 

determinar se esses objetivos estão 

sendo alcançados? (KLIEBARD, 2011 

p.24).  

Silva (1989) afirma que no Brasil, desde a 

década de 1990, os objetivos dos currículos escolares 

estão vinculados à eficiência educacional, assim 

como o controle da disseminação cultural tem 

persuadido o ambiente escolar brasileiro.  

A educação brasileira que estava colapsada 

encontrou nos currículos de aprendizagem norte-
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americanos a tábua de salvação para o problema da 

educação pública. Pensou-se que copiando modelos 

educacionais de países que já haviam resolvido seus 

problemas educativos iria achar a saída para as 

mazelas da educação nacional. Os currículos 

brasileiros se pautavam pela eficiência e 

produtividade como alicerces do capitalismo moderno 

e se esqueceram de formar cidadãos brasileiros 

éticos e com valores humanos. Parece que nada 

mudou desde Ralph Tyler até os dias atuais.  

Para Gil (2012, apud SPUDEIT, 2014), os 

objetivos de cada componente curricular retratam o 

componente central do plano de aula e de onde 

procedem os outros elementos do currículo. Os 

objetivos de aprendizagem devem ser relatados 

através de pontos que devem ser selecionados entre 

duas a cinco intenções de aprendizagem que devem 

ser alcançadas pela disciplina. São fragmentados em 

objetivos gerais e específicos. São descritos com 

verbos no infinitivo onde o sujeito gramatical pratica a 

ação verbal sendo escritos em parágrafos sintéticos 

somente sinalizando a ação. Os objetivos de 

aprendizagem envolvem o que os discentes devem 

aprender, conhecer e julgar criticamente durante a 

aprendizagem do componente do currículo. Eles 

devem ser estabelecidos em forma de frases que são 

construídas inicialmente com verbos que sinalizam 

uma ação.  
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Segundo Demo (1997), a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) foi criada no 

Brasil com a influência do professor Darcy Ribeiro, 

com menos de cem artigos em seu texto em um país 

acostumado a não cumprir as muitas leis que 

promulga, principalmente na educação. Apresenta 

em seu documento inúmeras possibilidades de 

organização dos ciclos de aprendizagem, assim 

pode-se definir a LDB como um topa-tudo pela 

aprendizagem do discente.  

Para Cavalaro e Muller (2009), a LDB tem como 

finalidade permitir aos sistemas de ensino a prática 

dos alicerces educacionais incluídos na Constituição 

de 1988. Assim, a Lei de diretrizes e Bases (LDB) 

pode ser considerada uma legislação que orienta os 

sistemas educacionais.  

Portanto, o segundo capítulo da LDB, no artigo 

número 26 pode ser analisado que o 3º inciso que 

trata da educação física cita: “A educação física, 

integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação 

básica [...]” (BRASIL, 1996).  

A Lei de Diretrizes e Bases da educação 

Nacional, apesar de ser um marco na educação 

brasileira trazendo muitas possibilidades para a 

organização escolar, não trata dos objetivos 

específicos da educação física com o valor dado a 

este componente curricular. A educação física como 

prática social que possibilita a formação de valores 
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humanos e princípios éticos somente é citada como 

disciplina obrigatória e não oferece maiores 

especificidades sobre seus objetivos e 

intencionalidades dentro da lei. A formação de valores 

e atitudes somente está destacada em um contexto 

mais amplo dos objetivos do ensino fundamental.  

Rocha (2011) acredita que esta lei surgiu na 

premência de criar uma organização da educação 

brasileira por razão na recente Constituição federal 

promulgada no ano de 1988, que determinou as 

bases educacionais com viés para a formação cidadã.  

Assim a LDB, no artigo trinta e dois, destaca os 

princípios para uma formação cidadã no ensino 

fundamental nos incisos a seguir:  

Artigo 32. O ensino fundamental 

obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante:               

II - a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em 

que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade 
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humana e de tolerância recíproca em 

que se assenta a vida social (BRASIL, 

1996).  

Betti (1992, 1994 apud BETTI e ZULIANI, 2002) 

afirma que a educação física como componente do 

currículo escolar do ensino fundamental obrigatório 

tem o objetivo de inserir e incorporar o discente na 

cultura corporal do movimento, educando para a 

cidadania, que irá criá-lo, recriá-lo, dando condições 

para que este aluno desfrute do jogo, do desporto, 

das práticas rítmicas e da dança, das ginásticas e das 

atividades de condicionamento físico favorecendo a 

qualidade de vida do discente.  

Do ano de 1997 ao ano 2000 são publicados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da 

educação básica sinalizando novos fundamentos, 

finalidades, concepções e métodos de aprendizagem 

para as mais diversas disciplinas. Os documentos 

publicados foram enviados às casas dos docentes 

enaltecendo o grande investimento de capital 

realizado pelo Ministério da Educação (MEC). 

Entretanto, diversos protestos foram realizados por 

escassez de diálogo com os docentes (RODRIGUES, 

2016).  

Brasil (1998 apud DARIDO et al 2001) acredita 

que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

escolheram a formação cidadã no componente 

curricular da educação física escolar como arcabouço 

orientador para formar discentes que aprendam a 
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conviver socialmente, respeitando e reconhecendo a 

diversidade de expressões da cultura corporal, 

incorporando comportamentos salutares e 

estabelecendo, assim, relações sobre as 

consequências em relação à sua saúde e à qualidade 

de vida da população. Isso de modo a compreender a 

pluralidade de modelos estéticos na cultura de cada 

sociedade, indagando com criticidade os modelos 

disseminados nos meios de comunicação, 

protestando por espaços condizentes para a prática 

de movimentos corporais para o entretenimento.  

Desta forma, para os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), os objetivos para os alunos da 

educação física escolar no ensino fundamental II são:  

- Experienciar práticas da cultura corporal do 

movimento, criando relações sociais sensatas e 

construtivas com os demais alunos, admitindo e 

reputando aspectos estéticos e de habilidades dele 

mesmo e dos demais, sem desdenhar os demais 

discentes por aspectos pessoais, estéticos, de gênero 

ou por posição social; 

- Rejeitar qualquer forma de agressão, assumindo 

posturas de apreço entre os alunos, honestidade e 

auxílio nas atividades da cultura corporal de 

movimento; 

- Aprender, reconhecer, reputar e usufruir da 

diversidade de manifestações de cultura corporal 

nacional e pelo orbe, compreendendo-as como 
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possibilidade preciosa para a relação social e em 

grupos sociais e raciais diversos; 

- Admitir-se como ser humano que integra o 

ambiente, incorporando costumes higiênicos, 

alimentares e de práticas corporais salutares, fazendo 

conexões com as consequências para a sua saúde e 

a qualidade de vida de todos ao seu redor; 

- Resolver questões de origem corporal em 

diversos contextos, mediando a capacidade de cada 

discente em seu estágio de desenvolvimento com as 

condições de cada aluno, tomando por conta que a 

especialização de capacidades do corpo dimana de 

persistência e disciplina e que devem acontecer de 

forma salutar e prudente; 

- Admitir a necessidade de condição digna de 

labor que envolva os processos de avanço e 

desenvolvimento, não as resignando para si nem para 

os demais alunos, protestando por uma circunstância 

de vida decente; 

- Compreender a variedade de modelos estéticos 

e de competências que existem nos mais diversos 

contextos sociais, inferindo a sua inclusão na cultura 

em que são produzidos, averiguando com criticidade 

os modelos difundidos pela indústria midiática e 

resistindo ao consumo alienado e a intolerância ao 

próximo; 

- Aprender, ordenar e intervir no ambiente de 

maneira emancipada, assim como empenhar-se por 
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espaços apropriados para estimular atividades 

corporais para o divertimento, admitindo-as como 

uma prática indispensável e um direito de todos, com 

o objetivo de uma condição de vida mais favorável 

(BRASIL, 1998).  

Dentre as características mais importantes dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os 

objetivos e finalidades da educação física escolar 

permitem o entendimento de uma educação física 

voltada para a formação de valores humanos que 

podem ser observados no princípio de inclusão, nas 

dimensões desenvolvidas pelo professor Antoni 

Zabala no ser e conviver, no fazer e no conhecer, 

assim como nos eixos transversais do currículo 

(DARIDO et al, 2001).  

Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) foi publicada em sua versão final, e passou a 

ser norteadora dos currículos no Brasil. Entretanto, 

duas interpretações anteriores tiveram processos de 

produção distintos antes da elaboração do texto final 

do documento (SANTOS e FUZII, 2019). Neira (2017 

apud SANTOS e FUZII, 2019) afirma que a BNCC, 

em sua terceira publicação outorgada, apresenta um 

olhar que evidencia os aspectos de aprendizagem 

retirando a educação física como área da linguagem 

e buscando uma formação comprometida com os 

princípios capitalistas.   

Nas diferentes interpretações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), os objetivos e direitos de 
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aprendizagem substanciam e realçam o conceito de 

que o discente é o cerne da aprendizagem na escola 

pela razão que o aluno produz o seu conhecimento e 

com esta expectativa a Base Nacional Comum 

Curricular dá menor relevância à função do docente e 

dos temas a serem ensinados na estruturação e no 

progresso da prática pedagógica. Este papel 

secundário atribuído ao educador provém dos 

aconselhamentos dos órgãos internacionais no que 

se refere à educação, sendo o lugar para outras 

pessoas participarem do processo educativo: 

“cidades educativas”, “amigos da escola”, “papel da 

terceira via”, divulgada e advogada na perspectiva 

educacional na atualidade e aprovada nas políticas 

educacionais, assim como na Base Nacional Comum 

Curricular (MARTINELLI et al, 2016). 

Rodrigues (2016) acredita que a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) apresenta um número 

grande de objetivos que já são o bastante para ocupar 

todo o espaço de ensino que a educação física se 

dispõe a ensinar, sendo que os discentes possuem 

apenas duas aulas semanais em média no ensino 

fundamental e no ensino médio está restrito a 

somente uma aula por semana.  

Dentre os objetivos pormenorizados da educação 

física escolar descrita na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) no ensino fundamental estão: 
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 1. Entender os princípios da cultura corporal 

de movimento e suas relações com a estruturação 

das relações sociais e individuais.  

2. Engendrar e aplicar estratégias para 

solucionar desafios e ampliar as possibilidades para 

aprender as práticas da cultura corporal do 

movimento, além de se envolver no aumento do 

legado da cultura do movimento humano.  

3. Produzir uma reflexão crítica, sobre as 

ligações entre a práxis corporal e os estados de 

saúde/enfermidade, também no âmbito do trabalho. 

 4. Reconhecer a pluralidade de arquétipos de 

performance, saúde, venustidade e estética do corpo, 

refletindo criticamente, os padrões difundidos pelos 

meios de comunicação e debater comportamentos de 

consumo em excesso e de qualquer tipo de 

intolerância.  

5. Reconhecer as possibilidades de construção 

da intolerância, entender suas consequências e lutar 

contra pontos de vista preconceituosos ligados as 

ações corporais e aos seus discentes.  

6. Interpretar e recriar os princípios, as razões 

e as significações concedidas às diversas ações 

corporais, bem como aos indivíduos que 

compartilham destas ações. 

 7. Identificar a práxis corporal como princípios 

constituintes da identidade da cultura da sociedade e 

das nações. 
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 8. Desfrutar da práxis corporal de maneira 

emancipada para intensificar o envolvimento em 

aspectos de entretenimento, aumentando as relações 

sociais e o estímulo a uma vida saudável. 

 9. Identificar a possibilidade da prática 

corporal como direito de todas as pessoas na 

sociedade, orientando e gerando possibilidades para 

sua realização no âmbito social. 

 10. Experienciar, usufruir, estimar e gerar os 

conteúdos da educação física escolar, enaltecendo a 

produção em grupo e o protagonismo (BRASIL, 

2017).  

Em relação a disciplina curricular da educação 

física, a Base Nacional Comum Curricular cita que os 

objetivos de aprendizagem foram exibidos em 

vinculação aos ciclos escolares mais amplos, com a 

sugestão de que cada instituição de ensino 

estabeleça suas preferências em relação as 

linguagens e as finalidades de ensino. Nos anos 

derradeiros do ensino fundamental, nos desportos, 

uma das intencionalidades é: praticar de maneira 

emancipada, os desportos selecionados para a 

aprendizagem (BRASIL, 2015 apud MARTINELLI et 

al, 2016).  

A BNCC define como competências a 

estimulação de saberes nas dimensões do conhecer 

e do fazer, assim como habilidades mentais e 

socioafetivas, comportamentos e princípios para 
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solucionar reinvindicações do dia a dia, para a 

formação cidadã e da vida profissional do discente 

(MAQUINÉ e AZEVEDO, 2018).   

Portanto, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) recupera a aflição com o eficientismo de Tyler 

(TYLER, 1974 apud NEIRA, 2018), exprimindo no que 

Philippe Perrenoud determina serem competências:  

[...] um especialista é competente 

porque simultaneamente: (a) domina, 

com muita rapidez e segurança, as 

situações mais comuns, por ter à sua 

disposição esquemas complexos que 

podem entrar imediata e 

automaticamente em ação, sem 

vacilação ou reflexão real; (b) é capaz 

de, com um esforço razoável de 

reflexão, coordenar e diferenciar 

rapidamente seus esquemas de ação 

e seus conhecimentos para enfrentar 

situações inéditas (PERRENOUD, 

1999 apud NEIRA, 2018 p. 217).  

Hoje, a BNCC determina as habilidades e 

competências que o aluno deve aprender na 

educação física e busca referência nos princípios de 

Ralph Tyler. Pouco mudou desde o início do século 

XX até os dias atuais. A progressão de 

conhecimentos e os temas que devem aparecer em 

determinados ciclos de aprendizagem mostram como 

a Base Nacional exprime suas incoerências e 

inconsistências. Determinar o que o aluno deve 

aprender, sobrepujando o ensino ao aluno e 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 253 

esquecendo-se que na escola há uma pluralidade de 

alunos e suas peculiaridades não cabem na rigidez 

proposta pelo documento. Assim, desde Tyler até as 

competências de Phillipe Perrenoud, muito pouco 

mudou na educação física. Ainda que tenhamos 

tantos objetivos a cumprir segundo a BNCC para 

poucas aulas destinadas à educação física, que pode 

ser considerada o patinho feio da educação, ainda 

contamos com as não aulas quando somos 

questionados pelos alunos: Professor, hoje tem aula 

livre? Hoje tem “rola bola”?  

Faria (2014) entende como “rola bola” as 

atividades de futebol, nas quais os professores 

retiravam-se do processo pedagógico para o ensino 

do futebol por conta da oposição dos alunos à sua 

aprendizagem, sendo que a prática do futebol se 

torna semelhante ao intervalo das aulas na escola e 

nas ruas e quadras que os alunos jogavam.  

Neira (2018) reafirma que na BNCC os mais 

diversos temas da educação física podem ser 

ensinados dentro das aulas de educação física em 

qualquer fase da aprendizagem. Porém, para a BNCC 

certos parâmetros de organização e linearidade dos 

saberes devem ser obedecidos de acordo com 

aspectos individuais das mais diversas práticas do 

corpo, as particularidades dos alunos, assim como o 

âmbito de atuação, indicando uma inclinação para a 

estruturação dos temas linearmente e a ordem que 
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devem ser ensinados no currículo em cada ciclo de 

ensino (BRASIL, 2017 apud NEIRA, 2018).  

O que apresenta grande influência na BNCC 

atual são as competências socioemocionais, que 

foram criadas para se somar às competências 

cognitivas. Estas habilidades abrangem a capacidade 

de o docente conviver com os demais alunos, com 

equilíbrio emocional, superação de problemas e 

civilidade (OCDE, 2015 apud ANDRADE e 

GAWRYSZEWSKI, 2018), o que aparenta ser 

fundamental nas circunstâncias atuais (ANDRADE e 

GAWRYSZEWSKI, 2018). 

Neira (2018) afirma que não foi estabelecida a 

crítica sobre a prática corporal e o fomento de 

princípios e preceitos morais, assim como o 

entendimento sobre o papel principal dos atores na 

comunidade que vivem. Pode-se notar que o 

destaque dado à dimensão do saber se sobrepujou 

ao fazer e ao conviver.   

 Portanto, os objetivos da educação física 

escolar descrita na BNCC apresentam inúmeras 

habilidades e competências instrucionais e um 

mínimo de habilidades socioemocionais e do 

desenvolvimento social dos discentes. Dentre um 

grande número de habilidades cognitivas e 

competências motoras, um restrito espaço à 

formação de valores humanos e éticos para serem 

desenvolvidos pelo professor. Entre estes objetivos, 

pode-se evidenciar os descritos na unidade temática 
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de lutas para o ensino fundamental nos 80 e 90 anos: 

“Experimentar e fruir a execução dos movimentos 

pertencentes às lutas do mundo, adotando 

procedimentos de segurança e respeitando o 

oponente” (BRASIL, 2017 p.239). Porém, o que mais 

se omite em todo o currículo são estes princípios e 

valores humanos fundamentais para a convivência 

dos alunos em uma sociedade que bradeja pela ética.   

QUANDO A INTELIGÊNCIA DOS ALUNOS NÃO É 

UM VASO QUE SE TEM DE ENCHER, MAS UMA 

FOGUEIRA QUE É PRECISO MANTER ACESA: 

COMO ENSINAR ÉTICA COM OS TEMAS DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR?  

Lopes (2012) define que conteúdos são um 

agrupamento de temas pertinentes a cada 

componente curricular ou a ementa dos temas que 

serão aprendidos dentro de um componente do 

currículo pelo discente. O vocábulo conteúdo, nas 

escolas, são partes constituintes de um componente 

curricular, conhecimentos plurais, reverberando o 

olhar dos docentes, assim como o que se almeja que 

os alunos devam aprender.  

Entretanto, Sacristán (1998, apud LOPES, 

2012) acredita que os conteúdos são todos os 

saberes que os discentes devem se apropriar para 

alcançar os objetivos de um ciclo de escolaridade, 

sendo necessário desenvolver condutas para 

conviver com os demais alunos, capacidades 

cognitivas e competências mentais.  
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Já Libâneo (1985 apud COLETIVO DE 

AUTORES, 2012) acredita que os conteúdos são 

realidades externas ao discente que precisam ser 

incorporadas e não meramente recriadas, tendo em 

vista que os conteúdos não são impermeáveis e 

resistentes às circunstâncias sociais, porque não é 

suficiente que estes temas sejam aprendidos. Para o 

autor, mesmo que bem instruídos pelo professor, é 

necessário que se relacionem com a realidade social 

dos discentes.  

Estas contrariedades entre os conteúdos que 

os alunos devem aprender descritos nos documentos 

atuais para alcançar os objetivos de aprendizagem e 

os conteúdos significativos para os alunos que 

atribuem representações particulares à sua realidade 

social constroem uma aprendizagem mecânica 

quando dissociados. Mesmo que os conteúdos sejam 

capazes de serem significativos, os discentes 

precisam estar engajados ao novo conteúdo 

apresentado pelo professor. Portanto, a pré-

disposição para aprender é uma exigência para que a 

aprendizagem aconteça e a cultura do aluno é um 

meio para alcançar novas aprendizagens 

significativas, assim como os conhecimentos 

anteriores do discente, quando se relacionam com o 

novo, tornam o conteúdo pleno de significado. Dessa 

forma, conclui-se que os conteúdos de ensino e 

aprendizagem são saberes culturalmente construídos 

a partir da realidade dos alunos e confrontados com 

os conteúdos acumulados pela ciência, que permitem 
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o educando participar do processo criador de 

conhecimento, sendo que professor e aluno são 

objetos do ciclo gnosiológico de ensinar, aprender e 

pesquisar, que não podem estar distantes de uma 

formação ética e estética (FREIRE, 1996).    

Para Kawashima et al (2009), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) dissertam sobre os 

conteúdos da educação física escolar como a 

manifestação de produções da cultura, saberes 

construídos na história da sociedade como legado e 

passados entre as gerações, isto é, a cultura corporal 

de movimento. Os conteúdos da educação física 

escolar habilitam o ser humano a pensar sobre as 

possibilidades criadas pelo corpo e, com 

emancipação, praticá-las com significado para suas 

vidas na cultura e realidade dos alunos. Assim, busca 

entender como o aluno usa suas capacidades e seus 

estilos pessoais nas linguagens e no âmbito social, 

porque o movimento assume conceitos distintos de 

acordo com o objetivo do sujeito que o faz e a 

circunstância que este movimento acontece.  

Concordando com Impolcetto et al (2007), em 

se tratando da escolha dos temas a serem 

desenvolvidos nas aulas de educação física escolar, 

Freire e Scaglia (2003, apud Impolcetto et al, 2007) 

acreditam ser inquietante a questão para a educação 

física escolar sobre a incerteza dos saberes que 

devem ser ensinados aos discentes. Para resolver 

esta questão, compreende-se que a criação de um 
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pequeno planejamento conseguiria solucionar a 

desordem do componente curricular (KUNZ, 1994 

apud IMPOLCETTO et al., 2007).  

Com o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) no ano de 1996, a 

educação no Brasil passou por importantes 

transformações com evidência para a liberdade para 

o ensino e aprendizagem imputada aos conselhos de 

educação, as instituições de ensino e aos docentes 

com o objetivo de consolidar o ensino dos conteúdos 

de cada componente curricular de acordo com o 

regionalismo e a realidade social de cada unidade 

escolar (SOUZA e OLIVEIRA, 2001).  

Semelhante às transformações que ocorreram 

no âmbito da legislação entre o ano de 1997 e 2000 

para o ensino fundamental, com a finalidade de 

produzir uma orientação da ação educativa do 

professor e compreendendo os conteúdos da 

educação física como manifestação cultural, 

construída historicamente e transferida socialmente, 

foram publicados pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que entre os seus subsídios, incluíram a sugestão de 

extensão dos contingenciamentos de expressão da 

cultura do corpo na característica de conteúdos a 

serem desenvolvidos pela educação física escolar 

(SILVA e SAMPAIO, 2012a).  

Soares (1996) afirma que a educação física 

escolar é uma área de ensino e aprendizagem do 
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currículo. Tradicionalmente, a educação física do 

ocidente tem como seus principais conteúdos: o jogo, 

a ginástica, as lutas, a dança e os esportes. Estes 

conteúdos foram conservados na história da 

educação física e transfiguraram muitos de seus 

elementos para legitimar-se como prática cultural, 

como linguagem única do ser humano.  

Para Brasil (1998; 2000 apud SILVA e 

SAMPAIO, 2012 a), especialmente orientados para a 

educação física escolar no ciclo do ensino 

fundamental, os documentos número 7 e 8 dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

apresentam a organização dos conteúdos em três 

agrupamentos: “a) esportes, jogos, lutas e ginástica; 

b) atividades rítmicas e expressivas; c) conhecimento 

sobre o corpo; devendo este último estar articulado 

aos demais” (SILVA e SAMPAIO, 2012 a p. 107).  

Para Silva e Sampaio (2012 a), este 

documento instituiu-se como a publicação que mais 

agregou possibilidades de expressão da cultura 

corporal de movimento para serem experienciadas na 

educação física escolar. Atualmente outros temas se 

somaram aos conteúdos da educação física. Dentre 

estes estão as práticas corporais alternativas 

(COLDEBELLA et al, 2004 apud SILVA e SAMPAIO, 

2012 a) e as atividades circenses (BORTOLETO e 

CALCA, 2007 apud SILVA e SAMPAIO, 2012 a).  

No entanto, para Rosário e Darido (2005), os 

docentes da educação física escolar persuadidos 
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pela abordagem esportivista persistem em limitar-se 

ao ensino do esporte na escola, onde este conteúdo 

da educação física é ensinado sem nenhuma 

organização e exibido ao acaso sem parâmetros 

plausíveis.  

Betti (1999) assevera que não existe nenhuma 

reprovação pelo fato de o esporte ser o conteúdo mais 

presente nas aulas de educação física, entretanto que 

se tenha a possibilidade de o aluno conhecer outras 

práticas corporais e que o discente tenha a chance de 

decidir sobre a prática que quer conhecer. Porém, 

apesar de os discentes compreenderem a existência 

de outros conteúdos, estes temas são pouco 

difundidos nas aulas de educação física na escola.  

Com o advento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, a função da educação física escolar 

supera a aprendizagem do desporto, das ginásticas, 

das lutas, da dança e de demais conteúdos da 

educação física a partir do gesto motor e técnico, 

porém inclui também os princípios e valores ocultos 

na sua dimensão atitudinal.  Enfim, tem o objetivo de 

assegurar o direito à aprendizagem dos discentes 

porque se está executando determinado gesto motor 

e quais saberes os alunos devem aprender para 

executar determinado movimento, caracterizando 

como saber cognoscível que o aluno deve ter 

(DARIDO et al, 2001).  

Assim, juntamente destas conclusões 

fundamentais, como a importância social dos 
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conteúdos da educação física, pode ser assinalada a 

necessidade de desenvolver os conteúdos da 

educação física escolar nas dimensões 

procedimentais, conceituais e atitudinais (BRASIL, 

1998 apud DARIDO et al, 2001).  

Ferraz (1996) assevera que a dimensão 

procedimental trata do saber fazer, a competência de 

realizar gestos motores que, progressivamente, 

apresentam maior dificuldade para serem realizados 

de maneira eficiente. Em relação à dimensão 

atitudinal está se aludindo a um ensino que se faz uso 

do gesto motor para atingir uma outra finalidade que 

não a do gesto motor e sim para se instaurar uma 

confrontação com os outros discentes, docentes e 

demais adultos para produzir um conceito sobre si 

mesmo e sobre sua percepção da realidade. Por fim, 

a dimensão conceitual que se apropria da 

aprendizagem de saberes, do âmbito alimentar até à 

do saber cultural, como as agressões no desporto ou 

o corpo como produto do esporte espetacularizado 

ultrapassa o valor dos conhecimentos porque podem 

ser usados no cotidiano do discente.  

Com esta influência, a eloquência das ideias 

sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

circunda sobre a formação cidadã, compreendendo a 

instituição de ensino como um dos lugares destinados 

à formação para a cidadania, crítica e emancipada. 

Na intenção de fortalecer esta intenção, os PCNs 

exibem como tema principal as temáticas prementes 
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da sociedade, como a ética, sinalizando como temas 

geradores da realidade que vivemos e que, logo, 

precisam ser questionados pela educação física 

escolar (DARIDO et al, 2001).  

Para Guimarães et al (2001), a educação física 

escolar, assim como os demais componentes 

curriculares, tem o dever de materializar o estímulo ao 

fomento de princípios morais e valores éticos e, por 

este motivo, deveria concebê-la como uma fração de 

seus conteúdos que devem ser aprendidos pelo 

aluno. Compete ao educador a função de organizar 

este aprendizado, propiciando em suas aulas 

instantes em que seria proveitosa a reflexão sobre as 

ações que acontecem no dia a dia da escola.  

Portanto, hoje com o universo de temas que a 

educação física escolar pode propor ao aluno, 

restringir-se ao ensino dos conteúdos tradicionais da 

educação física escolar, entre eles o basquetebol, 

voleibol, handebol e futsal, conhecidos no cotidiano 

dos professores como “o quarteto fantástico da 

educação física escolar”, seria como retirar o direito 

de os alunos conhecerem outros conteúdos 

produzidos pela cultura corporal de movimento. O 

novo sempre torna o trabalho do docente desafiante, 

assim como estimula os alunos a desenvolverem sua 

curiosidade epistemológica. Essa curiosidade pelo 

novo torna a aprendizagem mais encantadora, assim 

como a ética pode ser ensinada através do novo, do 

desafiador, daquilo que o aluno ainda não conhece e 
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que tem certo significado para sua vida. Assim, todos 

os conteúdos da educação física podem ser 

catalisadores da formação ética do aluno.  

Toledo (1999) afirma que a reprodução de 

arquétipos na ginástica estimula os alunos a 

reproduzirem comportamentos e condutas éticas 

recebendo a nomenclatura de aprendizagem por 

observação ou reprodução. Estas reproduções não 

se limitam ao gesto motor, em que os discentes 

podem ter como arquétipo para a reprodução as 

atitudes do educador ético ou mesmo outro discente 

ético que pratica ginástica. Gama (2012) coloca 

também que a ginástica geral na educação física 

escolar é uma prática que promove a formação de 

discentes éticos nas instituições de ensino públicas, 

favorecendo a formação de valores humanos e de 

pessoas mais éticas. A ginástica geral nas escolas 

representa inúmeras qualidades humanas tal qual 

apresenta particularidades que podem transmitir o 

significado do respeito ao próximo e o 

desenvolvimento de valores humanos. Dessa forma, 

a ginástica geral não se limita ao desenvolvimento de 

gestos motores, porém, sobretudo de valores éticos 

fundamentais na sociedade.  

Brasileiro (2012) assevera que o tema dança 

na educação física das escolas e a formação de 

profissionais de educação física escolar tem a 

intencionalidade de formar crianças e jovens nas 

escolas brasileiras emanando um conceito de mundo 
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que tem nos prospectos da ciência, da política, da 

pedagogia, da estética e da ética seu sustentáculo.  

Sborquia (2002) acredita que os demais 

componentes curriculares podem colaborar, a partir 

de várias áreas do saber, para o ensino da dança 

escolar. Assim, é preciso resgatar a cultura do Brasil 

através da tematização da cultura dos indígenas, dos 

caucasianos ou dos negros como maneira de instigar 

a identidade social do discente para o fomento do 

exercício da cidadania.   

Para Lara (2007), o corpo que dança, se 

movimenta a partir de regras construídas socialmente 

estabelecidas, a partir da experiência dos discentes 

em certas sociedades, manifestadas em consonância 

de todos que fazem parte do grupo social orientando, 

assim, como executar o gesto corporal, a maneira 

como se deve trajar, como devem ser seus 

comportamentos no lugar em que vive, assim como a 

forma que deve organizar os ritos para a dança. 

Substancia a concepção de que o corpo não é um 

simples complemento, mas ponto central de 

significações e que o movimento não é somente uma 

ação cinética, mas a materialização da ética e da 

estética que acontece por meio da história.   

  Impolcetto et al (2007) corroboram com a ideia 

de que a dança da escola favorece o fomento das 

relações sociais através da colaboração e apreço aos 

demais alunos, exercendo uma função de possibilitar 

aos discentes a obtenção de princípios para instaurar 
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conexões com o próprio corpo, com criticidade e, 

através de diversas formas, ter a percepção do seu 

corpo se movimentando, criando relações com a 

realidade em que vive, assim como entender a 

relação do corpo histórico na cultura e pela cultura.  

De acordo com Harnisch et al. (2018), os 

autores acreditam que o conteúdo lutas na educação 

física escolar não devem ser ensinados apenas como 

o plágio de gestos motores próprios da luta formal e 

institucionalizada, mas, sim, como um pensamento 

crítico da sua inclusão na sociedade e sua 

colaboração para a formação cidadã, os quais 

ultrapassam o ensino do gesto motor e técnico das 

lutas.  

Em relação à dimensão atitudinal da 

aprendizagem da luta na educação física escolar, é 

necessário ponderar que não obstante as lutas serem 

atreladas às dimensões do conviver, em muitos 

momentos estas práticas de ensino não abrangem de 

maneira expressiva esta dimensão. Assim, torna-se 

indispensável que a dimensão do conviver faça parte 

do desenvolvimento de ensino e aprendizagem do 

conteúdo lutas na educação física escolar. Problemas 

como respeito mútuo aos alunos que praticam e não 

praticam as lutas, ética, honestidade, equidade, entre 

outros, devem ocupar o espaço deixado entre as lutas 

e o que podemos ensinar através destas práticas 

(RUFINO e DARIDO, 2012).  
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Neuenfeldt e Canfield (2001) acreditam que o 

esporte como conteúdo da educação física promove 

uma reflexão sobre as questões éticas, possibilitando 

a formação cidadã e a compreensão de direitos e 

deveres no convívio em qualquer sociedade que 

preze pela coerência e equilíbrio. Outro 

favorecimento do ensino do desporto para a formação 

cidadã dos discentes é a questão de o esporte 

desenvolver um comportamento disciplinado, o que 

qualifica um hábito de domínio sobre suas emoções. 

Ademais, o esporte ensina ao aluno a cidadania e ao 

respeito ao próximo.  

Assim Cagigal define o ensino da ética através do 

esporte na escola:  

No esporte, esse autocontrole se 

desenvolve num ambiente 

eminentemente lúdico, o qual lhe priva 

da servidão ambiental de uma 

opressão rígida imposta, implacável 

(CAGIGAL, 1986 apud NEUENFELDT 

E CANFIELD, 2001 p.34).   

Retondar (2011) afirma que o jogo, quando se 

torna um dos temas da educação física escolar, 

atividades como o pega-pega, queimada, amarelinha 

e esportes não são somente caminhos para se 

alcançar outros objetivos da educação física, porém 

saberes detentores de princípios ensinados e 

aprendidos que se constituem como fração de uma 

cultura, que são constituídos ao longo da história, 

estruturados em certo grupo social, reproduzindo 
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vestígios de antepassados, se fortalecendo como 

prática e, ao mesmo momento que ressignifica estas 

culturas, cria outras possibilidades para o jogo.  

Para Huizinga (1980 apud KNIJNIK, 2001), o 

jogo como significado cultural, assim como a 

psicanálise da escola de Freud, permite que certas 

intervenções colocadas em prática por meio da 

educação formal sejam postas na práxis 

constantemente. Quando o aluno pratica o jogo, ele 

se conecta com a sua cultura, no mesmo momento 

que a ressignifica, criando vínculos sociais com os 

demais alunos. Torna-se evidente que jogar, de 

maneira natural, é um aspecto cultural no processo de 

aprendizagem com o objetivo de emancipação do 

aluno.  

Negrine (1995, apud COSTA CRUZ e FREIRE, 

2014), assevera que jogo permite que o aluno 

aprenda a introjetar novas condutas, expresse-se, 

relacionando com outros discentes e, por 

conseguinte, evolui na condição de cidadão. Negrine 

concorda com Vygotsky, que afirma que os aspectos 

do jogo são deslocados para a realidade do discente, 

isto é, condutas e valores dos participantes excedem 

o lugar em que o jogo é praticado. Desta forma, o jogo 

tem sido analisado como um instrumento fundamental 

para a manifestação dos princípios morais e éticos na 

instituição de ensino (NEGRINE, 1995 apud COSTA 

CRUZ e FREIRE, 2014).  
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Os jogos eletrônicos, que adentram o conteúdo 

dos jogos na educação física escolar, possibilitam 

que o aluno experimente papéis sociais diversos, 

tomando para si a função de bandoleiro ou de policial, 

de galeno, auxiliando o discente a estar no lugar dos 

demais alunos, porque se vivencia o outro durante o 

jogo e se encarrega de suas funções sociais, o que 

possibilita o discente a pensar nos mais diferentes 

personagens que ele se representa durante o jogo 

eletrônico.  Estes jogos eletrônicos possibilitam a 

descentralização do olhar do discente, 

proporcionando o fomento da afetividade e da 

flexibilização do ponto de vista em relação à 

manifestação dos jogos virtuais (RAMOS, 2008).  

Segundo Ramos (2006), outra característica 

dos jogos eletrônicos que desempenham relevância 

sobre a formação ética do discente vincula-se sobre 

a comercialização destes jogos, que são vendidos por 

diversos países, não tendo limites territoriais para seu 

uso. Para Cabral (2004) apud Ramos (2006), estes 

jogos, por serem praticados por jovens de todo o 

mundo, apresentam suas concepções e princípios 

morais que adquirem um caráter fantasioso, sem 

vínculo e raízes com a cultura local. Entretanto, ao se 

cessar com essas disparidades culturais, se tornam 

naturais e perenizam seus princípios de 

competitividade. Assim, os jogos eletrônicos 

abandonam a cultura que está diretamente vinculada 

à formação de valores humanos e éticos.  
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Morin (2007 apud AMBRUST e SILVA, 2012) 

acredita que os esportes radicais como conteúdo da 

educação física escolar se diferenciam dos demais 

conteúdos tradicionais da educação física, 

apresentando olhares diversificados, porém, não 

devem ser ensinados como ilhas, separadas dos 

outros conteúdos da educação física ou das demais 

disciplinas do currículo.  

Para Ambrust e Silva (2012), os esportes 

radicais podem ser tema da educação física escolar, 

para altercar sobre relações sociais e culturas 

inferiorizadas. Uvinha (2001, apud AMBRUST e 

SILVA, 2012) parafraseia sobre a manifestação das 

aproximações de culturas para certas práxis, como o 

skate, quando se pode refletir sobre as linguagens e 

códigos usados, nas roupas dos praticantes, nos 

comportamentos e condutas éticas, no empenho para 

realizar as técnicas do skate e no desenvolvimento 

das capacidades do gesto motor.  

Tucunduva (2015) afirma que as atividades 

circenses são apontadas por 23% dos participantes 

de sua pesquisa como práticas da cultura corporal 

que produz resultados positivos para o 

desenvolvimento da interação social e do conceito 

que os alunos têm sobre si, favorecendo as 

intencionalidades pedagógicas da educação física 

escolar.  

De acordo com o relato do aluno da pesquisa 

de Tucunduva, para ele as atividades circenses:  
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[...] melhoram a compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem 

das práticas corporais; desenvolvem a 

noção de aprendizado como elemento 

de melhora da autoimagem, 

autoestima e autoconfiança nos 

alunos [...] (TUCUNDUVA, 2015 p. 

85). 

O artista circense também descreve que 

sugere a sua aprendizagem através da educação 

física escolar e que a atividade de circo na escola 

permite a formação cidadã por meio da ludicidade 

com suas práticas da cultura corporal do movimento 

(TUCUNDUVA, 2015).  

Como consequência da questão do fomento de 

comportamentos responsáveis e emancipados dos 

discentes, surge o questionamento sobre se o 

docente pode ter a expectativa que a formação de 

valores humanos aconteça de maneira perene se as 

proposições de ensino, os temas e intencionalidades 

da prática educativa não forem significativos para os 

discentes. Acreditamos não ser possível. As 

sugestões da prática de ensino carecem ter 

significado para os discentes desenvolverem 

conhecimentos para sua existência, para a sua vida 

em sociedade e para o atual momento histórico 

(AMBRUST e SILVA, 2012).   

Então, repetindo Snyders (1988, apud 

SOARES, 1996): não acredite que os alunos são 

ignorantes, os discentes não querem aprender 
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conteúdos simplórios que eles não têm dúvidas. Os 

alunos não almejam que todos os conteúdos sejam 

simples. O desafio de um tema difícil, porém tangível, 

é algo que eles têm buscado nas aulas de educação 

física escolar. Torna-se necessário que a aula de 

educação física seja um espaço para a aprendizagem 

e não apenas onde uns poucos alunos que possuem 

técnicas básicas de alguns esportes irão treinar aquilo 

que conhecem, à medida que os outros discentes se 

mantêm estagnados em seus saberes (SOARES, 

1996). Assim como afirma Soares (1996), o professor 

deveria respeitar os saberes do educando, 

convencido de que: “a inteligência dos alunos não é 

um vaso que se tem de encher; mas é uma fogueira 

que é preciso manter acesa” (SNYDERS,1993 apud 

SOARES, 1996 p.6). 

Por conseguinte, podemos concluir que, para 

ensinar a ética através dos conteúdos da educação 

física escolar, o professor deve inflamar o aluno para 

que ele tenha interesse pela aprendizagem, e manter 

sua curiosidade epistemológica acesa é tarefa difícil, 

mas não impossível. Com uma diversidade de 

práticas construídas pela cultura corporal, hoje a 

aprendizagem da educação física não se limita a 

quatro modalidades esportivas. Assim, ensinar para 

uma educação bancária que somente tem o objetivo 

de preencher os alunos com conhecimentos que 

pouco têm relevância para sua realidade, não leva a 

aprendizagens significativas e perenes. Para ensinar 

ética é preciso mais que praticar esporte e, sim, viver, 
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discutir e refletir sobre a ética, transcendendo as 

diferentes manifestações da cultura corporal descritas 

aqui, as quais constituem os conteúdos da educação 

física escolar, que devem ser desenvolvidos de 

maneira significativa para os alunos se interessarem 

e incorporarem os valores inerentes dessas práticas 

culturais.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, Luís. Escolas de São Paulo tem 117 

crimes registrados ao dia; furto e ameaça puxam 

a lista. Universo on line – UOL. Disponível em: 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano. São Paulo: 18 de 

maio de 2019. Acesso em: 15 de outubro de 2019.  

AMBRUST, Igor; SILVA, Sheila Aparecida Pereira dos 

Santos, Pluralidade cultural: os esportes radicais na 

educação física escolar, Revista Movimento, Porto 

Alegre: v0. 18, n0. 1, p.281-300, janeiro-março, 2012.  

ANDRADE, Maria Carolina Pires de; 

GAWRYSZEWSKI, Bruno, Desventuras da educação 

brasileira e as “reformas” atuais: educar para a 

produtividade do trabalho, Revista Científica EccoS, 

São Paulo: n0. 47, p. 105-125, setembro-dezembro, 

2018. 

AQUINO, Julio Groppa. Indisciplina na escola: 

alternativas teóricas e práticas. São Paulo: editora 

Summus, 1996.   

http://noticias.uol.com.br/cotidiano


Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 273 

______. Autoridade e autonomia na escola: 

alternativas teóricas e praticas. São Paulo: editora 

Summus, 1999.    

ARISTÓTELES. Ética a Nicômano. São Paulo: 

editora Martin Claret, 2015. 

BALBINO, Hermes Ferreira, Jogos desportivos 

coletivos e os estímulos das inteligências 

múltiplas: bases para uma proposta em pedagogia 

do esporte. 2001. 164 f. Tese de Mestrado. 

Universidade estadual de Campinas, Campinas, 

2001.  

BARBIERI, César A.; OLIVEIRA, P. C.; MORAES, 

R.M., Esporte educacional: uma proposta renovada, 

Recife: UPE-ESEF e Ministério extraordinário do 

esporte/INDESP, 1996.  

BARROSO, André Luís Ruggiero; DARIDO, Suraya 

Cristina, Escola, educação física e esporte: 

possibilidades pedagógicas,  Revista brasileira de 

educação física, esporte, lazer e dança, Rio Claro: 

v0. 1, n0. 4, p. 101-114, dezembro, 2006. 

BARROSO, André Luís Ruggiero; DARIDO, Suraya 

Cristina, A pedagogia do esporte e as dimensões dos 

conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal, 

Revista da educação física/UEM, Maringá: v0. 20, 

n0. 2, p. 281-289, 2009. 

BARROSO, Luís Roberto, Ética e jeitinho brasileiro. 

Jornal O Globo. Rio de Janeiro: 04 de setembro de 

2017. Acesso em: 15 de outubro de 2019. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 274 

BATAGLIA, Patrícia Unger Raphael; MORAIS, 

Alessandra de; LEPRE, Rita Melissa, A teoria de 

Kohlberg sobre o desenvolvimento do raciocínio 

moral e os instrumentos de avaliação de juízo e 

competência moral em uso no Brasil, Revista 

Estudos de Psicologia, Natal: v0. 15, n0. 1, p. 25-32, 

Janeiro-Abril, 2010.  

BELLINI, Luzia Marta; RUIZ, Adriano Rodrigues, 

Moralidade, Ética, Autonomia e Educação, Revista 

Brasileira Estadual de Pedagogia, Brasília: v0. 78, 

n0.188/189/190, p. 216-235, janeiro-dezembro, 1997. 

BENTO, Jorge Olímpio, Futebol: sonhos, paixões e 

cultura, Revista da Universidade de São Paulo, São 

Paulo: n0 99, p. 11 – 30, setembro – novembro, 2013. 

BETTI, Irene Conceição Rangel, Esporte na escola: 

mas é só isso, professor?,  Revista Motriz, v.0 1, n.01, 

p. 25 - 31, junho, 1999. 

BETTI, Mauro; ZULIANI, Luiz Roberto, Educação 

física escolar: uma proposta de diretrizes 

pedagógicas, Revista Mackenzie de Educação 

Física e Esporte, São Paulo: ano I, n.01, p. 73 – 81, 

2002.  

BETTI, Mauro, Educação física como prática 

científica e prática pedagógica: reflexões a luz da 

filosofia da ciência, Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte, v0. 19, n0. 3, p. 183-197, julho-

setembro, 2005.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 275 

BIAGGIO, Ângela Maria Brasil, Kohlberg e a 

comunidade justa: promovendo o senso ético e a 

cidadania na escola, Revista Reflexão e Crítica, 

Porto Alegre: v.0 10, n.01, p.47-69, 1997. 

BORGES, Valdir, O princípio ético-crítico-freireano, 

Revista Diálogo e Educação, Curitiba: v.0 14, n.041, 

p. 213-231, janeiro-abril, 2014.  

BORGES, Clayton Cesar de Oliveira, Políticas de 

currículo da educação física e a constituição dos 

sujeitos, Revista Movimento, Porto Alegre: v.0 23, 

n.03, p. 841-854, julho-setembro, 2017.     

BOSCATTO, Juliano Daniel; IMPOLCETTO, 

Fernanda Moreto; DARIDO, Suraya Cristina, A Base 

Nacional Comum Curricular: uma proposição 

necessária para a educação física? Revista 

Motrivivência, Florianópolis: v.0 28, n.048, p.96-112, 

setembro, 2016.   

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Brasília: 1996. 

Parâmetros curriculares nacionais: educação 

física. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 

1997 a. 

Parâmetros curriculares nacionais: apresentação 

dos temas transversais. Ética/ Secretaria de 

Educação Fundamental, Brasília: 1997 b. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 276 

Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: Educação Física/ Secretaria 

de Educação Fundamental. Brasília: 1998. 

Ministério da educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília: MEC, 2017. 

Ministério da educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília: MEC, 2018. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 2.ed. Brasília: Senado Federal. 2018.  

BRACHT, Valter, Mas, afinal, o que estamos 

perguntando com a pergunta “o que é educação 

física”, Revista Movimento, ano 2, n.02, junho, 1995.  

Esporte na escola e esporte de rendimento, Revista 

Movimento, ano VI, n.012, 2000.  

BRASILEIRO, Lívia Tenório, Dança: sentido estético 

em discussão, Revista Movimento, Porto Alegre: 

v.018, n.01, p.189-203, janeiro-março, 2012.     

CALAVARO, Adriana Gentilin; MULLER, Verônica 

Regina, Educação física na educação infantil: uma 

realidade almejada, Revista Educar em Revista, 

Curitiba: n.034, p. 241-250, 2009. 

CAPELA, Rita Josélia da; NAZAR, Terezinha Regina 

Nogueira, Da ética dos PCNs a ética da sala de aula, 

Revista e-Mosaicos - Revista Multidisciplinar de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto 

de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, Rio 

de Janeiro: v.02, n. 03, p. 38-45, junho, 2013. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 277 

CARDOZO, Aline Steckelberg. A “pedagogia” do 

professor de educação física: um estudo sobre os 

valores e as atitudes presentes na prática docente. 

2008.173 f. Tese (Mestrado em pedagogia da 

motricidade humana) – Universidade estadual 

Paulista, Rio Claro, 2008.  

CARVALHO, Carlos Henrique de; CARVALHO, 

Luciana Beatriz de O. B. de, O positivismo e o 

pensamento educacional de Durkheim, Revista 

Educação e Filosofia, v0. 14, n0. 27-28, p.81-88, 

janeiro-junho-julho-dezembro, 2000.  

CARVALHO, José Sérgio, Podem a ética e a 

cidadania ser ensinados? Revista Pró-posições, v0. 

13, n0. 3, p.157-168, setembro-dezembro, 2002. 

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no 

Brasil: a história que não se conta. Campinas: editora 

Papirus, 2013.  

CHAUI, Marilena, Ética e violência no Brasil, Revista 

Bioethikos, São Paulo: v0. 5, n0. 4, p.378-383, 2011. 

CORREIA, Walter Roberto, Educação física escolar: 

entre inquietudes e impertinências, Revista 

Brasileira de Educação Física e Esporte, São 

Paulo: v0. 26, n0. 1, p.171-178, janeiro-março, 2012.  

COSTA CRUZ, Zípora de Almeida e; FREIRE, 

Elisabete dos Santos, Jogos cooperativos nas aulas 

e educação física: o envolvimento dos alunos, 

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 

São Paulo: v0. 13, n0. 1, p.109-123, agosto, 2014.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 278 

CUNHA, Luiz Antonio, A luta pela ética no ensino 

fundamental: religiosa ou laica?, Revista Cadernos 

de Pesquisa, v0. 39, n0. 137, p.401-419, Rio de 

Janeiro: maio-agosto, 2009.  

D’ANGELO, Fábio Luiz. Avaliação de uma 

sequência didática do programa oficinas do 

esporte em crianças de 8 a 11 anos. Tese 

(Doutorado em pedagogia do movimento humano) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

DARIDO, Suraya Cristina; BETTI, Irene Conceição 

Rangel; RAMOS, Glauco Nunes Souto; GALVÃO, 

Zenaide; FERREIRA, Lilian Aparecida; MOTA e 

SILVA, Eduardo Vinicius; RODRIGUES, Luiz 

Henrique; SANCHES, Luiz; PONTES, Gustavo; 

CUNHA, Felipe, A educação física, a formação do 

cidadão e os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Revista Paulista de Educação Física, São Paulo: v0. 

15, n0. 1, p. 17-32, janeiro-junho, 2001.  

DEBORTOLI, José Alfredo; LINHALES, Meily Assbú; 

VAGO, Tarcísio Mauro, Infância e conhecimento 

escolar: princípios para a construção de uma 

educação física “para” e “com” as crianças, Revista 

Pensar a Prática, v0. 5, p. 92-105, junho-julho, 2001-

2002.  

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 

Campinas: editora Papirus, 1997.  

FARIA, Eliene Lopes, Quando “rola a bola”: reflexões 

sobre as práticas futebolísticas e a forma escolar nas 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 279 

aulas de educação física, Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, Florianópolis: v0. 36, n0. 2, p. 

501-513, abril-junho, 2014.  

 

FERRAZ, Osvaldo Luiz, Educação física escolar: 

conhecimento e especificidade – a questão da pré-

escola, Revista Paulista de Educação Física, São 

Paulo: p. 16-22, 1996.  

 

FERRAZ, Ana Paulo do Carmo Marcheti; BELHOT, 

Renato Vairo, Taxionomia de Bloom: revisão teórica 

e apresentação das adequações do instrumento para 

definição dos objetivos instrucionais, Revista Gestão 

e Produção, São Carlos: v0. 17, n0. 2, p. 421-431, 

2010.  

 

FERNANDES, Waldir Neves, Por que ensinar ética? 

Revista Cientifica Eletrônica de Pedagogia, Garça: 

n01, janeiro, 2003.  

FERNANDES, Felipe, A relação entre mente e corpo 

na ética de Espinosa: Em torno da noção de 

paralelismo, Revista Conatus: Filosofia de Spinoza, 

v0. 10, n0.19, julho, 2018.  

FINI, Lucila Diehl Tolaine, Desenvolvimento moral: de 

Piaget a Kohlberg, Revista perspectiva, 

Florianópolis: v0. 9, n0. 16, p.59-78, janeiro-dezembro, 

1991.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 280 

FONSECA, José, Onde está o reconhecimento do ele 

na matriz de identidade?Interseções entre Moreno e 

Lacan, Revista Brasileira de Psicodrama, São 

Paulo: v0. 20, n0. 1, p. 225-134, 2012.     

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes 

necessários à prática educativa, São Paulo: editora 

Paz e Terra, 1996.  

FREIRE JÚNIOR, José Martins; MALDONADO, 

Daniel Teixeira; SILVA, Sheila Aparecida Pereira dos 

Santos, Estratégias para ensinar esporte nas aulas de 

educação física: um estudo na cidade de 

Aparecida/SP, Revista Motrivivência, Florianópolis: 

v0. 29, n0. 51, p. 28-46, julho, 2017.  

FREITAS, Lia Beatriz de Lucca, Autonomia moral na 

obra de Jean Piaget: a complexidade do conceito e 

sua importância para a educação, Revista educar, 

Curitiba: n0. 19, p. 11-22, 2002 a. 

______. Piaget e a consciência moral: um Kantismo 

evolutivo?, Revista Psicologia: reflexão e crítica, v0. 

15, n0. 2, p.303-308, 2002 b. 

FREITAS, Daniela Ferreira de; SILVA, Francisca 

Daiana Estrela, A relação professor - aluno e a 

questão da ética, Revista de Pesquisa 

Interdisciplinar, Cajazeiras: v0. 1, p. 92 - 98, 

setembro - dezembro, 2016.  

GALLATI, Larrisa Rafaela; PAES, Roberto Rodrigues, 

Fundamentos da pedagogia do esporte no cenário 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 281 

escolar, Revista Movimento & Percepção, Espírito 

Santo do Pinhal: v.06, n.0 9, julho - dezembro, 2006. 

GALLATI, Larissa Rafaela; FERREIRA, Henrique 

Barcelos; SILVA, Ylane Pinheiro Gonçalves da; 

PAES, Roberto Rodrigues, Pedagogia do esporte: 

procedimentos pedagógicos aplicados aos jogos 

esportivos coletivos, Revista da Faculdade de 

Educação Física da UNICAMP, Campinas: v.0 6, ed. 

especial, p. 397-408, julho, 2008.  

GALATTI, Larissa Rafaela; SCAGLIA, Alcides José; 

MONTAGNER, Paulo Cesar; PAES, Roberto 

Rodrigues, Múltiplos Cenários da Prática 

Esportiva: pedagogia do esporte, Campinas: editora 

da Unicamp, 2017.   

GAMA, Leonardo Rocha da, Ginástica e ética na 

escola: apontamentos para compreender a 

convivência humana, Revista da Faculdade de 

Educação Física da UNICAMP, Campinas: v.06, n.0 

especial, p. 144-161, dezembro, 2012.      

GOERGEN, Pedro, Educação moral: adestramento 

ou reflexão comunicativa?, Revista Educação e 

Sociedade, ano XXII, n.076, outubro, 2001.  

______. Educação e valores no mundo 

contemporâneo, Revista Educação e Sociedade, 

Campinas: v.026, n.092, p. 983-1011, outubro, 2005.  

GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a inteligência 

emocional. Rio de Janeiro: editora objetiva, 1999. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 282 

GONZÁLEZ, Fernando Jaime; FENSTERSEIFER, 

Paulo Evaldo, Entre o “não mais” e o “ainda não”: 

pensando saídas do não-lugar da educação física 

escolar I, Revista Cadernos de Formação do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, Rio de 

Janeiro: v.01, n.01,p. 9-24, setembro, 2009. 

GOZZI, Marcia Cândida Teixeira; RUETE, Helena 

Maria, Identificando estilos de ensino em aulas de 

educação física em segmentos não escolares, 

Revista Mackenzie de educação física e esporte, 

ano 5, n.01, p. 117-134, 2006.  

GUIMARÃES, Archangelo Ana; PELLINI, Fernanda 

da Costa; ARAUJO, Jefferson Sobral Romualdo de; 

MAZZINI, Juliano Meneghetti, Educação física 

escolar: atitudes e valores, Revista Motriz, São 

Paulo: v.07, n.01, p.17-22, janeiro-junho, 2001. 

HARNISCH, Gabriela Simone; WALTER, Lisete 

Wasem; GUILHERME, Shayda Muniz de Oliveira; 

SILVA, Bruna Poliana; LOTTERMANN, Ana Laura 

Fischer; BORELLA, Douglas Roberto, As lutas na 

educação física escolar: um ensaio sobre os desafios 

para sua inserção, Revista Caderno de Educação 

Física e Esporte, v.016, n.01, p.179-184, 2018. 

HERMIDA, Jorge Fernando; MATA, Áurea Augusta 

Rodrigues da; NASCIMENTO, Maria do Socorro, A 

educação física crítico-superadora no contexto das 

pedagogias críticas do Brasil, Anais do V colóquio 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 283 

de epistemologia da educação física, Maceió: 22 e 

23 de outubro de 2010.  

HUNGER, Dagmar Aparecida Cynthia França; 

SOUZA NETO, Samuel de; PEREIRA, Juliana 

Martins; FRANCO, Flávia Carneiro; ROSSI, 

Fernanda, Formação acadêmica em educação física: 

“Corpos” (docente e discente) de conhecimentos 

fragmentados... , Revista Motriz, Rio Claro: v.015, 

n.01, p.79-91, janeiro-março, 2009.         

IMPOLCETTO, Fernanda Moreto; DARIDO, Suraya 

Cristina, Ética como tema transversal: possibilidades 

de aplicação nas aulas de educação física escolar, 

Revista Motriz, Rio Claro: v.013, n.01, p.14-23, 

janeiro-março, 2007. 

IMPOLCETTO, Fernanda Moreto; DI THOMAZZO, 

Aline; BONFÁ, Ana Cristina; BARROS, André 

Minuzzo de; SÁ, Carolina Strausser; BROUCO, 

Gisely Rodrigues; RODRIGUES, Heitor; TERRA, 

Janaina; LÓRIO, Laércio Schwantes; VENÂNCIO, 

Luciana; ROSÁRIO, Luis Fernando; SOUZA JUNIOR, 

Osmar; GASPARI, Telma; BATTISTUZZI ,Valéria 

Maciel; DARIDO; Suraya Cristina, Educação física no 

ensino fundamental e médio: a sistematização dos 

conteúdos na perspectiva de docentes universitários, 

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 

v.06, n.01, p. 89-109, 2007.  

KARSAKAS, Paula; ROSE JUNIOR, Dante de, Os 

encontros e desencontros entre esporte e educação: 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 284 

uma discussão filosófico-pedagógica, revista 

Mackenzie de educação física e esporte, v.01, n.01, 

p. 83-93, 2002. 

KAWASHIMA, Larissa Beraldo; SOUZA, Laura 

Beraldo de; FERREIRA, Lílian Aparecida, 

Sistematização de conteúdos da educação física para 

as séries iniciais, Revista Motriz, Rio Claro: v.015, 

n.02, p.458-468, abril-junho, 2009.  

KING, Martin Luther. “I have a dream”. Revista Carta 

Capital, 28 de Agosto de 2013.  

KLIEBARD, Hebert M., Os princípios de Tyler, 

Revista Currículo Sem Fronteiras, v.011, n.02, p. 23-

35, julho-dezembro, 2011. 

KNIJNIK, Jorge Dorfman, A questão do jogo: uma 

contribuição na discussão de conteúdos e objetivos 

da educação física escolar, Revista Brasileira de 

Ciências do Movimento, Brasília: v.09, n.02, p.45-48, 

abril, 2001.  

KUNZ, Elenor. Transformação Didático-

Pedagógica do Esporte. 6. ed. Ijuí: editora Unijuí, 

2004.    

LAMA, Dalai. Uma Ética Para Um Novo Milênio. Rio 

de Janeiro: Sextante, 2000.  

LARA, Larissa Michelle, O sentido ético-estético do 

corpo na cultura popular e a estruturação do campo 

gestual, Revista Movimento, Porto Alegre: v.0 13, n.0 

3,p. 111-129, setembro -dezembro, 2007.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 285 

LA TAILLE, Ives de; SOUZA, Lucimara Silva de; 

VIZIOLI, Letícia, Ética e educação: uma revisão da 

literatura educacional de 1990 a 2003, Revista 

educação e pesquisa, São Paulo: v.030, n0. 1, p. 91-

108, janeiro - abril, 2004. 

LEONARDO, Lucas; SCAGLIA, Alcides José; 

REVERDITO, Riller Silva, O ensino dos esportes 

coletivos: metodologia pautada na família dos jogos, 

Revista Motriz, Rio Claro: v.0 15, n.0 2, p.236-246, 

abril-junho, 2009.  

LIMA, Homero Luís Alves de; Pensamento 

epistemológico da educação física brasileira: das 

controvérsias acerca do estatuto científico, Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, v.0 21, n.0 2, 

p.95-102, janeiro-maio, 2000.  

LIMA, Vanessa Aparecida Alves de, A psicologia 

moral na obra de Jean Piaget, Revista Culturas e 

Fronteiras, CEGRA- anais do 10congresso de 

epistemologia genética da região amazônica, 

Rondônia: p. 2-39, Abril, 2011.  

______. De Piaget a Gilligan: retrospectiva do 

desenvolvimento moral em psicologia – um caminho 

para o estudo das virtudes, Revista Psicologia, 

Ciência e Profissão, v.0 24, n.0 3, p.12-23, 2004.  

LOPES, Maria Inácia, Como selecionar conteúdos de 

ensino?, Revista de Magistro de Filosofia, Anápolis: 

ano V, n.09, 2012. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 286 

LOPES, Alice Casimiro, Teorias pós-críticas, política 

e currículo, Revista Educação, Sociedade e 

Culturas, n.039, p. 7-23, 2013.   

LOVISOLO, Hugo, Mas, afinal, o que é educação 

física?: a favor da mediação e contra os radicalismos, 

Revista Movimento, ano 2, n.0 2, junho, 1995.   

______. Mediação: esporte rendimento e esporte da 

escola, Revista Movimento, v.0 7, n.015, 2001. 

MACHADO, Gisele Viola; PAES, Roberto Rodrigues; 

GALATTI, Larissa Rafaela; RIBEIRO, Sheila Cristina, 

Pedagogia do esporte e autonomia: um estudo em 

projeto social de educação não formal, Revista 

Pensar a Prática, Goiânia: v.0 14, n.03, p. 1-21, 

setembro-dezembro, 2011.  

MAIA, Helenice; MAZZOTTI, Tarso, É possível 

ensinar ética nas escolas? Revista Entreideias: 

educação, cultura e sociedade, n.010, 2006. 

MALDONADO, Daniel Teixeira; HYPOLITTO, Dinéia; 

LIMONGELLI, Ana Martha de Almeida, 

Conhecimentos dos professores de educação física 

sobre abordagens da educação física escolar, 

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 

São Paulo: v0. 7, n0. 3, p. 13-19, 2008. 

MAQUINÉ, Gilmara Oliveira, AZEVEDO, Rosa 

Oliveira Marins; Competências na formação de 

professores: da LDB a BNCC, Revista REVES – 

Revista Relações Sociais, Viçosa: v0. 1, n0. 1, 2018. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 287 

MARTINS, Raul Aragão, Concepção de roubo em 

pré-escolares, Revista Educação e Sociedade, ano 

XVIII, n.059, p.351-366, agosto, 1997.   

MARTINS, Paulo Cesar; SILVA, Odair Vieira da; 

Princípios éticos ou pautas de conduta na educação 

escolar, Revista Cientifica Eletrônica de 

Pedagogia, Garça: ano VIII, n.015, janeiro, 2010.  

MARTINELI, Telma Adriana Pacífico; MAGALHÃES, 

Carlos Henrique; MILESKI, Keros Gustavo; 

ALMEIDA, Eliane Maria de, A educação física na 

BNCC: concepções e fundamentos políticos e 

pedagógicos, Revista Motrivivência, Maringá: v.0 

28, n.048, 2016. 

MATTOS, Mauro Gomes de; ROSSETTO JUNIOR, 

Adriano José; RABINOVICH, Shelly Blecher. 

Metodologia da Pesquisa em Educação Física: 

construindo sua monografia, artigos e projetos. São 

Paulo: editora Phorte, 2017.    

MEDINA, João Paulo Subirá. A educação física 

cuida do corpo e ... “mente”: bases para a 

renovação e transformação da educação física. 

Campinas: editora Papirus, 1990.  

MENIN, Maria Suzana de Stefano, Valores da escola, 

Revista Educação e Pesquisa, São Paulo: v.0 28, 

n.01,p.91-100, janeiro-junho, 2002.  

MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as 

abordagens do processo. São Paulo: Editora EPU, 

1986.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 288 

MOLINA, Antônio de Mendonça, A importância da 

educação física para um povo – o método adotado – 

razões de sua adoção, Revista de Educação Física 

do Exército, Rio de Janeiro: ano 1, n.01, 1932.  

MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa, A crise da teoria 

curricular crítica, Revista Cadernos de Educação 

FaE/UFPel, Pelotas: v.08, p.49-73, janeiro-junho, 

1997.  

MOURA, Camila Corrêa; GALATTI, Larissa Rafaela; 

BALBINO, Hermes Ferreira; PAES, Roberto 

Rodrigues, Pedagogia do esporte: a importância da 

utilização da situação problema no processo de 

ensino e aprendizagem dos jogos esportivos 

coletivos, Revista Educação Física Em Revista, 

Brasília: v0. 2, n0. 1, 2008.  

MURCIA, Juan Antonio Moreno (Org.). A 

aprendizagem através do jogo. Porto Alegre: 

Editora Artmed. 2008. 

NEIRA, Marcos Garcia, Desvelando Frankensteins: 

interpretações dos currículos de educação física, 

Revista Brasileira de Docência, Ensino e Pesquisa 

em Educação Física, v0. 1, n0. 1, p. 118 – 140, 

agosto, 2009. 

______. Teorias pós-críticas da educação: subsídios 

para o debate curricular da educação física, Revista 

Dialogia, São Paulo: n0. 14, p. 195-206, 2011. 

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mário Luiz Ferrari, 

Contribuições dos estudos culturais para o currículo 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 289 

da educação física, Revista Brasileira de Ciências 

do Esporte, Florianópolis: v0. 33, n0. 3, p. 671-

685,julho-setembro, 2011.  

NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mário Luiz Ferrari. 

Monstros ou heróis? Os currículos que formam os 

professores de educação física, 1. ed. São Paulo: 

editora Phorte, 2016.  

NEIRA, Marcos Garcia, Incoerências e 

inconsistências da BNCC de educação física, Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, São Paulo: v0. 

40, n0. 3, p. 215-223, 2018.  

NEUENFELDT, Derli Juliano; CANFIELD, Marta de 

Salles, Repensando o esporte na educação física 

escolar a partir de Cagigal, Revista Movimento, 

Porto Alegre: v0. 7, n0. 14, p. 28-36, 2001.  

NOGUEIRA, Quéfren Weld Cardozo, Esporte 

educacional: entre rendimento e participação, 

Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, 

São Paulo: v0. 13, n0. 1, p. 12-26, agosto, 2014.  

NOSSELA, Paolo, Ética e Pesquisa, Revista 

Educação e Sociedade, Campinas: v0. 29, n0. 102, 

p.255-273, janeiro-abril, 2008.  

NUNES, Claudio Pedrosa, O conceito de justiça em 

Aristóteles, Revista do Tribunal Regional do 

Trabalho 130 região, João Pessoa: p. 24-32, 2000. 

NUNES, Mário Luiz Ferrari; RUBIO, Kátia, O(s) 

currículo(s) da educação física e a constituição da 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 290 

identidade de seus sujeitos, Revista Currículo Sem 

Fronteiras, Porto Alegre: v0. 8, n0. 2, p. 55-77, julho-

dezembro, 2008.  

NUNES, Mário Luiz Ferrari. Frankenstein, monstros 

e o Ben 10: fragmentos da formação inicial em 

educação física. 2011. 287 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

OLIVEIRA, Avelino da Rosa, O problema da verdade 

e a educação: uma abordagem a partir de 

Horkheimer, Revista Caderno de Educação 

FaE/UFPel, Pelotas: n0. 11, p.31-42, julho-dezembro, 

1998.   

OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky: aprendizado e 

desenvolvimento: um processo sócio- histórico. São 

Paulo: 1. ed . Editora Scipione. 2011.  

OLIVEIRA, Aline Menezes de; MOREIRA, Juliete 

Rosana Machado; FARANI, Érick Imil Viana; 

SEVERINO, Cláudio Delunardo, Estilos de ensino 

para a docência em educação física: aspectos 

históricos e conceituais, Revista Cadernos UniFOA, 

Volta Redonda: n0. 25, p.113-119, agosto, 2014.  

ORLICK, Terry. Vencendo a Competição. São 

Paulo: editora Círculo do Livro. 1978.  

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e, Reflexões 

sobre ética e pesquisa, Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada, Belo Horizonte: v0. 5, n0. 1, 

2005.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 291 

PAIVA, Rodrigo, Contribuições a análise do 

comportamento à superação de desafios que se 

interpõem ao desenvolvimento do esporte 

educacional. 2011. 121 f. Tese (Mestrado em 

Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, 2011.   

PAIVA, Rodrigo; D’ANGELO, Fábio Luiz; VENÂNCIO, 

Cibele; FREIRE, João Batista, O jogo: conteúdo e 

estratégia para ensinar bem o esporte para todos, 

Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em 

Saúde – REMECS, v0. 2, n0. 2, p.47-56, 2016.  

PALANGANA, Isilda Campagner. Desenvolvimento 

e Aprendizagem em Piaget e Vigotski: a relevância 

social. São Paulo: editora Summus, 2015. 

PALMA FILHO, João Cardoso, Cidadania e 

educação, Revista Cadernos de Pesquisa, n0. 104, 

p.101-121, julho, 1998.  

PAULY, Evaldo Luís, Reflexões inspiradas pela 

educação popular sobre a LDB, ECA, moral, ontologia 

e formação para a cidadania, 290 reunião anual da 

ANPED – associação nacional de pós-graduação 

e pesquisa em educação, Vila Isabel: 2006. 

PEQUENO, Marconi José Pimentel. Educando em 

direitos humanos: fundamentos histórico-filosóficos 

e político-jurídicos – Ética, educação e cidadania, 

João Pessoa: editora da Universidade Federal da 

Paraíba, 2016.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 292 

PIAGET, Jean. O Juízo Moral na Criança. São 

Paulo: editora Summus. 1994 

PRONI, Marcelo Weishaupt. Esporte-espetáculo e 

futebol-empresa. 1998. 270 f. Tese (Doutorado em 

Educação Física) – Universidade estadual de 

Campinas, Campinas, 1998. 

QUEIROZ, Sávio Silveira de; RONCHI, Juliana 

Peterle; TOKUMARU, Rosana Suemi, Constituição 

das regras e o desenvolvimento moral na teoria de 

Piaget: uma reflexão Kantiana, Revista Psicologia: 

reflexão e crítica, Porto Alegre: v.022, n.01, p. 69-75, 

2009.  

RAMOS, Daniela Karine, Jogos eletrônicos e a 

construção do juízo moral, das regras e dos 

valores sociais, Seminário jogos eletrônicos, 

educação e comunicação, Santa Catarina: 2006.  

A escola frente ao fenômeno dos jogos eletrônicos: 

aspectos morais e éticos, Revista Novas 

Tecnologias na Educação – Renote, Porto Alegre: 

v.06, n.01, julho, 2008.  

RANGEL, Mary, O “problema” da “cola” sob a ótica 

das representações, Revista Brasileira de Estudos 

da Pedagogia, Brasília: v.082, n.0 200/201/202, p.78-

88, janeiro-dezembro, 2001. 

REIS, Nadson Santana; SANTOS, Samir Almeida; 

CARNEIRO, Fernando Henrique Silva; MATIAS, 

Wagner Barbosa; ATHAYDE, Pedro Fernando 

Avalone; MASCARENHAS, Fernando, O esporte 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 293 

educacional como tema da produção de 

conhecimento do periodismo científico brasileiro: uma 

revisão sistemática, Revista Pensar a Prática, 

Goiânia: v.018, n.03, julho-setembro, 2015. 

RETONDAR, Jeferson, O jogo como conteúdo de 

ensino na perspectiva dos estudos do imaginário 

social, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 

Florianópolis: v.033, n.02, p.413-426, abril-junho, 

2011. 

REZER, Ricardo. O fenômeno esportivo: ensaios 

crítico-reflexivos. Chapecó: editora Argus, 2006.  

ROCHA, Idnelma Lima da, Ranços e avanços: a 

trajetória histórico-legal da ampliação do ensino 

fundamental obrigatório na perspectiva de qualidade, 

Simpósio Brasileiro e Congresso Ibero-

Americano de política e administração da 

educação - ANPAE, João Pessoa: 2011. 

ROCHA, Mayara; TENÓRIO, Kadja Michele; SOUZA 

JUNIOR, Marcílio; NEIRA, Marcos, As teorias 

curriculares nas produções a cerca da educação 

física escolar: uma revisão sistemática, anais do XIX 

congresso brasileiro de ciências do esporte-

CONBRACE, Vitória: p. 1-15, 2015. 

RODRIGUES, Anegleyce Teodoro, Base Nacional 

Comum Curricular para a área de linguagens e o 

componente curricular da educação física, Revista 

Motrivivência, Florianópolis: v.028, n.0 48, p. 32-41, 

setembro, 2016.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 294 

ROSÁRIO, Luís Fernando Rocha; DARIDO, Suraya 

Cristina, A sistematização dos conteúdos da 

educação física na escola: a perspectiva dos 

professores experientes, Revista Motriz, Rio Claro: 

v.011, n.0 3, p. 167-178, setembro-dezembro, 2015.     

ROSSETTO JUNIOR, Adriano José; CIRIACO, Alan 

Barbosa Correa, O esporte educacional na formação 

de valores humanos, Revista Fiep Bulletin, São 

Paulo: v.0 77, 2007. 

ROSSETTO JUNIOR, Adriano José; ALMEIDA, 

Janaína de; MARQUES, Mafalda Juliana, Jogando 

para aprender a conviver, Revista Fiep bulletin, 

v.080, 2010.  

ROSSETTO JUNIOR, Adriano José; ARDIGÓ 

JUNIOR, Ambleto; COSTA, Caio Martins; 

D’ANGELO, Fábio Luiz. Jogos educativos: estrutura 

e organização da prática. São Paulo: editora Phorte. 

2015.   

ROSSETO JUNIOR, Adriano José. Esporte: 

reflexões sobre educação, política e mercado. 1. ed 

.Várzea Paulista: editora Fontoura, 2018.  

RUBIO, Katia, Do olimpo ao pós-olimpismo: 

elementos para uma reflexão sobre o esporte atual, 

Revista Paulista de Educação Física, São Paulo: 

v.016, n.0 2, p.130-143, julho-dezembro, 2002.  

RUBIO, Katia; CAMILO, Juliana Aparecida de 

Oliveira. Psicologia Social do Esporte. São Paulo: 

editora Laços, 2019. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 295 

RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto; DARIDO, Suraya 

Cristina, Pedagogia do esporte e das lutas: em busca 

de aproximações, Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte, São Paulo: v.026, n.0 2, p.283-300, 

abril-junho, 2012.  

SADI, Renato Sampaio; COSTA, Janaína Cortês; 

SACCO, Bárbara Torres, Ensino de esportes por 

meio de jogos: desenvolvimento e aplicações, 

Revista Pensar a Prática, v.011, n.0 1, p. 17-26, 

janeiro-julho, 2008.   

SANTOS, Gislene Aparecida. Ética, formação, 

cidadania. A educação e as nossas ilusões. São 

Paulo: v.0 1, p. 149-167. editora Cortez, 2001 

SANTOS, Roberto Vatan dos, Abordagens do 

processo de ensino e aprendizagem, Revista 

Integração, ano XI, n.0 40, p.19-31, janeiro-fevereiro-

maio, 2005.  

SANTOS, Antônio Roberto Rocha, Espírito esportivo 

– fair play e a prática de esportes, Revista Mackenzie 

de Educação Física e Esporte, v.04, n.0 4, p.13-28, 

2005.  

SANTOS, Bruno Gonçalves dos; SILVA, Cibele 

Borges da; SANTOS, Cibele Venâncio dos; 

D’ANGELO, Fábio Luiz; MARQUES, Mafalda Juliana 

Ferreira. Guia da Prática Pedagógica.  3. ed. Porto 

Alegre: Editora Mediação, 2015. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 296 

SAMPAIO, Leonardo Rodrigues, A psicologia e a 

educação moral, Revista Psicologia, Ciência e 

Profissão, v.027, n.04, p.584-595, 2007. 

SANTOS, Bárbara Cristina Aparecida dos; FUZII, 

Fábio Tomio, A educação física na área da 

linguagem: o impacto da BNCC no currículo escolar, 

Revista Comunicações, Piracicaba: v026, n01, p. 

327-347, janeiro-abril, 2019. 

SBORQUIA, Silvia Pavesi. A dança no contexto da 

educação física: os (des) encontros entre a 

formação e a atuação profissional. 2002. 202 f. Tese 

de mestrado – Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2002.   

SHIMIZU, Alessandra de Morais, Os instrumentos de 

medida de julgamento moral elaborados com base na 

teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg, 

Revista Científica Eletrônica de Psicologia, ano III, 

n.04,p.1-6, maio, 2005.  

SILVA, Tereza Roserley N. da, Influências teóricas no 

ensino e currículo no Brasil, Revista Cadernos de 

Pesquisa, São Paulo: n070, p. 5-19, agosto, 1989.  

SILVA, Maurício Roberto da.  Esporte, educação, 

estado e sociedade. Chapecó: editora Argus, 2007.  

SILVA, Junior Vagner Pereira; SAMPAIO, Tânia Mara 

Vieira, Os conteúdos das aulas de educação física do 

ensino fundamental: o que mostram os estudos?, 

Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 

Taguatinga: v.020, n.02, p.106-118, 2012 a. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 297 

O jogo como conteúdo da educação física e suas 

possibilidades co-educativas, Revista da Faculdade 

de Educação Física da Unicamp, Campinas: v.010, 

n.03, p.87-100, setembro-dezembro, 2012 b.  

SILVA, Junior Vagner Pereira da, Prática pedagógica 

em educação física nos anos iniciais do ensino 

fundamental, Revista Pensar a Prática, Goiânia: 

v.016, n.01, p.1-319, janeiro-março, 2013.    

SOARES, Carmen Lúcia, Educação física escolar: 

conhecimento e especificidade, Revista Paulista de 

Educação Física, São Paulo: p. 6-12, 1996.  

SOARES, Carmen Lúcia; TAFFAREL, Celi Nelza 

Zulke; VARJAL, Elizabeth; CASTELLANI FILHO, 

Lino; ESCOBAR, Micheli Ortega; BRACHT, Valter. 

Metodologia do Ensino de Educação Física. São 

Paulo: Editora Cortez, 2012.  

SOUSA, Sandra M. Zakia L., Avaliação de 

aprendizagem nas pesquisas no Brasil de 1930 a 

1980, Revista Cadernos de Pesquisa, São Paulo: n0 

94, p. 43 – 49, agosto, 1995. 

SOUZA, Sérgio Augusto Rosa de; OLIVEIRA, Amauri 

A. Bássoli de, Estruturação da capoeira  como 

conteúdo no ensino fundamental e médio, Revista da 

Educação Física-UEM, Maringá: v012, n02, p. 43-50, 

2001.  

SPUDEIT, Daniela, Elaboração do plano de ensino 

e do plano de aula, Universidade federal do estado 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 298 

do Rio de Janeiro – Centro de ciências humanas e 

sociais, Rio de Janeiro: 2014.  

TOLEDO, Eliana de. Proposta de conteúdos para a 

ginástica escolar: um paralelo com a teoria de Coll. 

1999. 215 f. Tese (Mestrado em Educação Motora) – 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

1999.   

TUBINO, Manoel José Gomes. Estudos Brasileiros 

Sobre o Esporte: ênfase no esporte- educação. 

Maringá: editora Eduem – Editora da Universidade 

Estadual de Maringá. 2010.  

TUCUNDUVA, Bruno Barth Pinto. O circo na 

formação inicial em educação física: inovações 

docentes, potencialidades circenses. 2015. 223 f. 

Tese (Doutorado em Educação Física e Sociedade) – 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2015.  

VAGO, Tarcísio Mauro, O “esporte na escola” e o 

“esporte da escola” da negação radical para uma 

relação de tensão permanente, Revista Movimento, 

Porto Alegre: 30 ano, n.0 5, 1996 

VALLS, Álvaro L. M.. O que é ética?. editora 

Brasiliense, 1994.    

VYGOTSKY, Lev Semyonovich. A formação social 

da mente. São Paulo: editora Martins Fontes. 1991.  

VINHA, Telma Pileggi; TOGNETTA, Luciene Regina 

Paulino, Construindo a autonomia moral na escola: os 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Renan de Syllos Lima 299 

conflitos interpessoais e a aprendizagem dos valores, 

Revista Diálogo Educacional, Curitiba: v09, n028, 

p.525-540, setembro-dezembro, 2009.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-1528, mar.2020 

Renata Funari 300 

 

LETRAMENTO NA ALFABETIZAÇÃO 

 

Renata Funari 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

Com base em observações e nos estudos 

realizados por autores que discutem o tema 

alfabetização, é notável que a idade correta para se 

iniciar a alfabetização das crianças é algo de muita 

discussão entre os profissionais da área.  

Alfabetizar e letrar não é uma tarefa fácil, hoje 

a realidade do sistema educacional é permeada por 

diversas falhas e déficits, no entanto, professores e 

quem estão próximos dos educandos criam 

oportunidades e alternativas para que as crianças se 

alfabetizem desde cedo.  (VYGOTSKY, 2011) 

Atualmente, as crianças já vêm para a 

instituição escolar com uma pré-educação de casa 

devido ao seu convívio familiar e esta deve ser 

valorizada em seu processo ensino, pois todo o 

conhecimento de mundo dos aprendizes deve ser 

considerado. 
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No entanto, existem dúvidas de como lidar com 

tantas dificuldades e muitas vezes com uma 

quantidade enorme de crianças em uma única sala de 

aula, os educadores frente às dificuldades 

encontradas, acabam deixando e descuidando de 

alguns alunos por apresentarem maior déficit de 

aprendizado. 

Outros fatores envolvidos nos desafios 

encontrados pelo docente, é falta de estrutura e até 

mesmo de capacitação de professores para situações 

extremas. Muitos professores que desistem acabam 

prejudicando o aprendizado da criança e aumenta o 

grande número de analfabetos e analfabetos 

funcionais. (CARVALHO, 2005.)  

Por isso a escola precisa proporcionar ao aluno 

a alfabetização, sua formação de conceitos que o 

auxilie no exercício de sua cidadania. Assim, é muito 

importante que o professor seja um conhecedor das 

dificuldades das crianças e da sociedade na região 

escolar, principalmente nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, quando muitos valores sociais entram 

em questão.   (KISHIMOTO, 2008) 

Com as questões e dificuldades apresentadas 

neste artigo, será abordado se existe uma idade certa 

para alfabetizar os alunos e porque muitos chegam ao 

ensino médio com tantas dificuldades. 

Para o melhor aproveitamento e 

desenvolvimento da aprendizagem nas crianças, os 
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professores precisam saber que seu papel na 

alfabetização é fundamental e estar em constante 

aperfeiçoamento, e acima de tudo, não ficar 

esperando algo dos governantes ou do sistema para 

poder formar pessoas pensantes. 

 É preciso estar em constante reciclagem e 

buscar métodos diversificados, utilizar uma 

linguagem mais acessível, observar se os alunos 

possuem alguma dificuldade, que por vezes, os pais 

acabam se omitindo por não terem o conhecimento 

ou até mesmo tempo para ajudá-los.  

O professor deve compreender o ambiente 

onde seus alunos estão inseridos, para que possam 

fazer um trabalho com mais objetividade e clareza.  

(KISHIMOTO, 2008) 

O profissional da educação deve se manter 

flexível e atento para que não deixe nenhum aluno 

excluído dos demais, é preciso ajudá-lo a se incluir, e 

acompanhar o aprendizado da classe e dos seus 

colegas.  

O professor deve promover atividades para 

que os alunos se sintam valorizados na escola, tendo 

a preocupação com a formação para cidadania e que 

os mesmos se incluam na sociedade como cidadãos 

de respeito e sabedores dos direitos e deveres. 

(COLELLO, 2005.)  

O objetivo central deste artigo é investigar as 

melhores maneiras e atividades para a alfabetização 
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e a inclusão dos alunos. Os objetivos específicos são 

de buscar os métodos mais eficazes acerca da 

alfabetização das crianças. A metodologia para o 

desenvolvimento do artigo é a bibliográfica.  

COMO AS CRIANÇAS APRENDEM  

Com a aprovação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) pelo Senado 

Federal através da medida provisória 586/2012, a 

principal questão apresentada foi à idade considerada 

como 'certa' pelo Pnaic.  

De acordo com tal pacto, visando as questões 

referentes ao cenário econômico global do Brasil, se 

fez necessário um conjunto de ações, principalmente 

inerentes à educação, sobre a alfabetização das 

crianças matriculadas em escolas públicas. Ao aderir 

ao Pacto, o objetivo é alfabetizar essas crianças até 

os oito anos de idade. 

O Pnaic prega a formação continuada de 

professores alfabetizadores, que são e professores 

de classes multisseriadas visando a qualidade da 

aprendizagem e a prática docente. 

Atualmente existe o programa Pró – letramento 

que foi implementado em 2005 e tem como objetivo 

principal, propiciar a melhoria do desempenho 

escolar, tanto em nível da aprendizagem das crianças 

e investimentos na formação docente. 

No entanto, o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa prevê que o educador 
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desenvolva as competências e habilidades da leitura 

e escrita, desta forma, são realizadas avaliações a fim 

de verificar a aprendizagem dos educandos. 

De acordo com Ferreiro (2007), as crianças 

devem se apropriar de todo o seu conhecimento de 

mundo, que também possibilita a aprendizagem 

significativa e colabora para o desenvolvimento da 

competência escritora. 

O Pacto sugere várias etapas a seguir, com o intuito de atingir uma 

educação com um currículo de qualidade, sempre visando o direito da 

cidadania, isto é, respeitar os direitos de aprendizagem das crianças, pois 

cada indivíduo aprende de maneira única, portanto, carecem de 

atendimento às suas singularidades. 

Um ponto primordial em relação à escrita, é fazer relatórios, pois 

os estudantes chegam com pouca formação escrita, e este auxilia a prática 

do trabalho docente, desta forma, pode-se avaliar o avanço em suas 

aprendizagens. 

Ser alfabetizado significa dominar os códigos da língua escrita, 

mas que não se pode ficar focado apenas nessa tarefa, se faz necessário ir 

além, compreender os diferentes gêneros pertencentes à língua materna e 

possuir o letramento, pois este em consonância com a alfabetização, 

propiciará a interação do leitor com o mundo a sua volta. 

De acordo com Vygotsky (2011), as crianças aprendem em 

relação ao meio e o contato com as outras pessoas, essa tarefa de fato é 

realizada no âmbito escolar, pois é nessa instituição que os educandos além 

de se socializar vão construindo o conhecimento com a ajuda do mediador. 

O autor ainda fala sobre a ligação entre 

pensamento e linguagem, que uma esta totalmente 

ligada a outra, então de acordo com ele, quanto mais 

uma pessoa pensa melhor será sua linguagem, e 

vice-versa, sendo assim a cultura se liga nesse 

quesito, pois um conhecimento empobrecido gera 

uma cultura empobrecida. 
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A criança precisa estar inserida em um âmbito 

de cultura elevada para se desenvolver melhor, 

usando tudo que esta em sua volta, para conseguir 

sair da zona de desenvolvimento real e ampliar seu 

potencial, a mediação e o ambiente escolar são 

importantes para a construção de significados do 

individuo. 

A cultura fornece a criança sistemas simbólicos 

que constroem a realidade, dessa forma é essencial, 

a participação das instituições família e escola, para 

desenvolver sua habilidade, fugindo apenas do 

caráter biológico. 

A expressão oral favorece a ordenação do pensamento infantil e 

do desenvolvimento do raciocínio lógico ajudado na sua formação.  

De acordo com Ferreiro e Palácio (2007), o ato 

de ler e escrever na fase da alfabetização não se 

resume apenas em decifrar palavras, mas sim em um 

processo que gradativamente é feito diariamente.  

A criança está aprendendo constantemente, 

seja nas relações familiares ou sociais. Já na relação 

ensino - aprendizagem isso não acontece desta 

maneira, pois nem sempre a criança se sente a 

vontade e tem facilidade para entender e aprender o 

que a professora está explicando.  (SOARES, 2010) 

De acordo com os estudos de Smith (2008), a 

linguem não verbal com crianças, seria uma 

comunicação através de figuras que podem ser 

retiradas da internet e impressas ou de revistas, desta 

forma as crianças começam se familiarizando com as 
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imagens, até formarem sentenças mais complexas, 

isso seria uma nova forma de comunicação não 

verbal. 

O que acontece muito, com crianças não 

verbais é a simplificação da linguagem, em que ela é 

colocada no modo de opções, sendo assim ela 

escolhe entre uma ou outra coisa, não desafiando seu 

potencial, desta forma, a criança monta sentenças 

através de imagens que podem expressar o que ela 

realmente esta sentindo. 

De acordo com Bondy e Frost (1994) trabalhar 

com método de figuras é muito importante para 

expandir o acervo de imagens, que nesse caso seria 

a linguagem dessas crianças, passando por fases 

assim como a própria alfabetização. Para isso é 

preciso saber se as crianças, tem a compreensão do 

que esta inserido, ou seja, o que a imagem 

representa, para depois começarem a expandir suas 

fontes e formarem sentenças, mostrando o que eles 

realmente veem ou sentem, ou precisam e querem e 

formar sentenças através de cartões contendo 

sentimentos e imagens de objetos, nesse caso tudo 

só pode ser feito através de mediação, por isso a 

importância do convívio e a interação com o outro. 

A família tem grande influência na 

aprendizagem da criança, tanto para ajudá-la com 

suas dificuldades como para criar mais dificuldades à 

criança.  
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A aprendizagem através da ação e da 

exploração é uma conquista dos educandos, e é a 

construção do conhecimento da criança.  

(VYGOTSKY, 2011) 

Deste modo, essas atividades além de ensinar 

a criança, a diverte e contribui para apropriação deste 

conhecimento é mais significativa e nela 

permanecem.  

E nada mais enriquecedor do que propor 

atividades criativas e desafiadoras que podem 

acontecer em casa ou na rua.  

Segundo Kishimoto (2008), a aprendizagem 

através de jogos, brincadeiras, músicas, e 

dramatizações, são significativas e motivadoras, 

devendo acontecer em casa, na escola e em especial 

na sala de aula, onde aprender vira "ofício do brincar", 

e a vida escolar um enorme prazer.   

A criança aprende observando modelos e 

ações dos outros. Para Vygotsky (2011), a criança 

aprende e se desenvolve de forma individual e 

independente, a partir de exemplos e convivência 

com outras pessoas, especialmente dos adultos. 

 Muitas vezes, a aprendizagem individualista 

pode gerar certas tendências agressivas nas 

crianças, e determinadas condutas consideradas 

antissociais.  

Quando a aprendizagem surge pela própria 

criança no seu cotidiano, ela desempenha um papel 
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predominante, ou seja, a criança por si só constrói seu 

conhecimento, modifica situações, reestrutura seus 

esquemas de pensamento, interpreta soluções para 

fatos novos, o que favorece seu desenvolvimento 

intelectual, principalmente, na fase pré-escolar.  

Assim, ao longo do processo de 

desenvolvimento, a criança deve ir conhecendo suas 

habilidades e talentos, colocando-os em prática e 

identificando o seu valor. (VYGOTSKY, 2011) 

O QUE É ALFABETIZAÇÃO 

De acordo com Soares (2010), alfabetização 

significa um processo de aquisição do código escrito, 

das habilidades de leitura e de escrita, que depende 

de uma representação de fonema em grafema e vice-

versa, mas é também um processo de compreensão 

e expressão de significados através do código escrito. 

Ou seja, para a autora: 

[...] o processo de alfabetização não 

ocorre da mesma maneira em 

diferentes regiões do país, porque a 

distancia entre cada dialeto geográfico 

e a língua escrita não é a mesma 

(sobretudo no que se refere a 

correspondência entre o sistema 

fonológico e o sistema ortográfico) 

esta seria uma das (poucas) razões 

para a existência de cartilhas 

regionais. (SOARES, 2008, p.47) 

Assim, para Soares (2010), os dialetos 

costumam mudar de acordo com as características 
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regionais das crianças.  É necessário levar em 

consideração o lugar onde a criança é criada, ou seja, 

seu meio e como ela é estimulada, pois as atividades 

de seu dia a dia ajudam o seu desenvolvimento e 

aprendizado, pois como as crianças que são mais 

estimuladas a lerem no seu dia a dia ficam mais 

próximas do dialeto convencional, já os que não têm 

esse incentivo e acabam lendo pouco ficam longe 

desse dialeto e possuem maiores dificuldades de 

escrita. (COLELLO, 2005.)  

Diante dessa realidade, faz-se necessário 

respeitar as diversidades dos alunos, sempre levando 

em consideração a sua realidade. Partindo disso, se 

tem um norte para um início de alfabetização. 

Para Ferreiro (2007), o processo de 

alfabetização é algo muito complexo, além de uma 

grande responsabilidade por parte dos educadores. 

Antes os educadores passavam o conhecimento sem 

ter a certeza se o aluno estava assimilando o 

conhecimento. 

Antes a alfabetização ficava centralizada 

somente na sala de aula com os mesmos exercícios 

e atividades pertinentes as teorias tradicionais e estes 

não prendiam a atenção da criança, algo mecânico, 

que muitas vezes levava a reprovação. 

(TEBEROSKY,  2007) 
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 Ensinava-se a criança a desenhar letras e a 

construir palavras, porém não se ensinava a 

linguagem escrita.  

Hoje em dia a alfabetização é construída junto 

com os pais que ajudam nesse processo com as 

atividades de lição de casa e os mesmos muitas 

vezes estimulam seus filhos através de leituras 

diárias que são feitas por eles e interpretadas pelas 

crianças através dos desenhos vistos nos livros. 

(CHARMEUX, 1995). 

As propagandas nas ruas fazem parte desse 

processo, pois as crianças ficam curiosas para 

saberem o que estão dizendo e procuram decifrar seu 

significado. 

Para Freire (2006), o fato é que ler e escrever 

são duas ações necessárias e importantes no 

cotidiano das pessoas. Aprender a ler e a escrever 

envolve muitas formas de pensamento e de ação por 

parte da criança.   

Por esse motivo, é importante que o processo 

parta de sua realidade, do seu mundo e, uma vez 

iniciado no mundo das letras, o aluno terá, por certo, 

a sua leitura da realidade cada vez mais ampliada. 

(FREIRE, 2006). 

 Carvalho (2005) questiona que, muitas vezes, 

o fracasso escolar está associado à prática do 

professor. De acordo com a autora, desde os anos 

1980, é possível identificar diversos fatores escolares 
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responsáveis repetência dos alunos e que afeta 

intensamente as turmas de alfabetização.  

Para Carvalho (2005) as condições 

inadequadas de ensino que enfrentamos hoje está 

longe de se superar, pois com as turmas numerosas, 

o despreparo das professoras, os métodos 

inadequados e mal aplicados acabam que criando 

situações inadequadas de alfabetização. 

 Para Pena (2008), a alfabetização é 

caracterizada como uma fase que exige muita 

atenção, assistência individual ao alfabetizando, 

paciência e dedicação especial do professor, ainda 

que desfrute no espaço escolar de condições 

materiais e ambientais capazes de contribuir 

positivamente no sucesso de alfabetizar. 

Nesta fase da alfabetização, o professor deve 

ser compreensivo com seu aluno e partir da realidade 

dele, isto é um meio de colaborar com sua 

aprendizagem e valorizar suas vivências, seu mundo, 

suas características e utilizar de materiais e 

ambientes que o agradem para fazem de sua 

aprendizagem um mundo prazeroso e interessante 

(PENA 2008). 

Pena (2008) relata que a alfabetização de hoje 

deve proporcionar aos alunos condições para 

desenvolver suas funções cognitivas que estimulem 

seu pensamento, ação e atuação sobre as a leitura 

de mundo de maneira independente, crítica e criativa.  
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Contudo, o professor deve ter consciência das 

mudanças que ocorrem com o decorrer do tempo 

tanto nos conhecimentos teóricos como na aplicação 

prática. Não podemos desprezar o passado pois por 

intermédio dele amplia-se o presente. 

A interação do professor só enriquecera ainda 

mais suas atividades. É importante trocar 

experiências, compartilhar atividades e metodologias, 

para se aprimorar as técnicas oferecidas em sala de 

aula. (TEBEROSKY, 2007) 

Portanto, já se sabe que não se deve deixar de 

lado os conhecimentos prévios desses alunos e que 

com o passar dos tempos eles vão adquirindo mais 

conhecimentos e aprendem mais. 

Segundo Pena (2008), a alfabetização é um 

processo de leitura do mundo para os alunos e cria a 

imagem do mundo para a criança, que vai interagir 

com seu conhecimento adquirido, com as 

experiências vividas e as oportunidades e a escrita 

que a escola proporciona.  

Para Pena (2008), é a partir da alfabetização e 

de seu processo que a criança começa a descobrir o 

mundo e interagir no meio em que vive, pois assim ela 

vivenciará situação nas quais a leitura se fez 

necessária tornando o mundo em que vive mais real. 

Ferreiro e Teberosky (2010, p.276) destacam o 

papel do professor nessa etapa como alguém que 

pode ajudar a criança: 
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Para Ferreiro e Teberosky ( 2010, 

p276) Parte-se do suposto de que 

todas as crianças estão preparadas 

para aprender o código, com a 

condição de que o professor possa 

ajudá-las no processo. A ajuda 

consiste, basicamente, em transmitir-

lhes o equivalente sonoro das letras e 

exercitá-las na realização gráfica da 

cópia. O que a criança aprende é 

função do modo em que vai se 

apropriando do objeto, através de uma 

lenta construção de critérios que lhe 

permitam compreendê-lo. 

Assim, para Ferreiro e Teberosky (2010), a 

aprendizagem deve ser significativa e a construção 

de seu conhecimento parte sempre da maneira como 

o professor está ensinando, pois é a partir disso que 

o aluno consegue absorver o conhecimento passado. 

Sabe-se que por muito tempo o sistema da aquisição 

alfabetização era fonema e grafema ou vice-versa, 

hoje e a compreensão e a assimilação entre ambas 

com significado. 

A alfabetização é um processo bastante rico e 

complexo, e muitas vezes se cai na ignorância de 

pensar que qualquer pessoa que saiba ler e escrever 

possa alfabetizar uma criança, esse processo vai 

muito mais além e depende de uma boa formação 

para os professores alfabetizadores nas 

universidades. 
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No entanto, infelizmente não é o que ocorre 

nos bancos da academia, que deixam de enfatizar e 

trabalhar tais metodologias e isso com certeza 

acarreta na vida do educando. 

Desta forma, para que se possa valer o 

estabelecido pelo Pnaic, que até os oito anos de idade 

as crianças estejam alfabetizadas, se faz necessário 

uma formação de qualidade e investimento de 

políticas públicas na educação. 

As tentativas paliativas de oferecer cursos de 

alfabetização aos professores que estão em 

exercício, pode de fato amenizar os problemas 

enfrentados nas instituições escolares, contudo, só 

será solucionado com um sério investimento 

principalmente no que diz respeito à educação 

pública. 

A alfabetização vai além do cunho social e 

cultural, e tem relevância com assuntos pertinentes à 

globalização e desenvolvimento de uma nação, e que 

de fato, houve uma diminuição considerável nas 

ultimas décadas do número de analfabetos no Brasil, 

no entanto, é apenas o começo de uma árdua tarefa. 

ALFABETIZAR OU LETRAR 

A partir do que já foi estudado neste artigo 

podemos destacar que o conceito de alfabetização 

preferencia a decodificação, ou seja, pleno domínio 

do código alfabético, sem levar em consideração o 
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uso social da leitura e da escrita.  (TEBEROSKY, 

2007).  

Contudo, para Teberosky (2007), as práticas 

escolares de letramento ficam focadas muitas vezes 

somente à alfabetização e ao ato de ensinar a ler e 

escrever, sendo que vai muito além disso, também 

está ligado ao conhecimento de mundo. 

O que acaba que resultando em uma 

aprendizagem de educação descontextualizada da 

leitura e da escrita, não levando a criança à 

compreensão significativa e esperada no letramento.  

Segundo a visão de Schmidt (2003), a 

linguagem oral assume um papel importante na 

construção da alfabetização, pois é responsável pela 

comunicação e estabelecer relações com o cognitivo. 

Em contrapartida, existe uma forte crítica em 

relação aos meios tradicionalistas de alfabetização e 

letramento, pois estes não são mecanizados, e a 

criança deve se apropriar da linguagem escrita pois 

também é um meio de se relacionar com o mundo que 

a cerca. 

Conforme afirmativas de Soares (2003), o de 

letramento em seu contexto histórico e social, surge 

nos países desenvolvidos em que o problema de 

analfabetismo é quase nulo, a fim de se promover 

uma maior democratização do ensino e um 

desenvolvimento do cognitivo, no entanto o Brasil a 

questão do letrar surge quando se percebeu que 
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muitas pessoas classificadas como alfabetizadas, 

não sabiam fazer uso propriamente dos códigos da 

língua. 

Soares (2002) ainda menciona que com a 

chegada no novo século, existem novas e 

diferenciadas formas de letramento, pois a 

globalização culminou com o surgimento das novas 

tecnologias com como computador e a internet, as 

pessoas agora devem ser letradas digitalmente. 

Ainda afirma que a tecnologia e 

consequentemente as novas práticas de escrita 

contribuem para que o indivíduo e que tanto no 

mundo digital, quanto no mundo global as 

particularidades de aprendizagem de cada educando 

devem ser levadas em consideração. 

O letramento também ocorre em diferentes 

escalas, existe o letramento escolar, que ocorre nas 

instituições e também o não – escolar, que ocorre fora 

da escola, ou seja, na própria sociedade em que a 

pessoa está inserida., deste modo, as duas 

modalidades devem ser levadas em conta, visando a 

apropriação do aluno e sua significância. 

Na alfabetização é indispensável a 

aprendizagem do código escrito, mas as escolas 

também devem ensinar as funções da linguagem, 

pois pertencemos a um mundo escrito e esta 

linguagem também possui, entre suas funções, 
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exprimir tudo o que os sentimentos não são capazes 

de expressar, através da palavra. 

Portanto, alfabetização e letramento são dois 

fatores diferentes, e possuem formas e maneiras 

distintas de se aprender e de formar conhecimento, e 

que não só a escola é responsável por esta 

aprendizagem, mas o meio em que a pessoa está 

inserida, família e sociedade também são incumbidas 

pelo letrar. 

CONCEITOS DE LETRAMENTO 

De acordo com Soares (2010), o letramento é 

uma nova prática em questão de aprendizagem dos 

códigos escritos e de fato surgem novas ideias de 

compreensão e valorização da linguagem escrita. 

Assim, Soares (2010), enfatiza que o sentido da 

palavra “literacy vem do latim: liteira, letra”.   

Soares (2010) destaca que durante 

muito tempo, o analfabeto era o 

indivíduo que não sabia escrever o 

próprio nome. Mas atualmente o que 

define o analfabeto é a simples escrita 

de um pequeno texto. Ou seja, da 

verificação de apenas a habilidade de 

codificar o próprio nome passou-se à 

verificação da capacidade de usar a 

leitura e a escrita.  

Todavia, Soares (2006) verifica que a língua 

falada é resultado a do letramento, motivo que e é 

função da escola desenvolver no indivíduo o domínio 

da linguagem falada corretamente aceita. 
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Define-se por letramento o uso da leitura e da 

escritura e percebeu-se que as vezes, as pessoas 

não têm o domínio dos códigos, mas domina a 

questão do letramento por meio do cotidiano e sua 

praticas sociais. 

Soares (2006) afirma que o letramento envolve 

a leitura sendo um conjunto de habilidades assim 

como escrever, que compõem o processo de 

produção do conhecimento. Portanto: 

Letramento é o resultado da ação de 

ensinar e aprender as práticas sociais 

de leitura e de escrita. É o estado ou a 

condição que adquire um grupo social, 

ou um indivíduo, como consequência 

de ter se apropriado da escrita e de 

suas práticas sociais. Apropriar-se da 

escrita é torná-la própria, ou seja, 

assumi-la como propriedade. Um 

indivíduo alfabetizado, não é 

necessariamente um indivíduo letrado, 

pois ser letrado implica em usar 

socialmente a leitura e a escritura e 

responder às demandas sociais de 

leitura e de escrita. (SOARES: 2006, 

p.6) 

Portanto para a autora, o letramento é 

mergulhar com a leitura. Mas há diferentes tipos e 

níveis de letramento, isso depende das 

necessidades, da criança e do meio social no qual 

está inserido. 
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O indivíduo letrado é aquele que aprende a 

leitura e a escrita e faz uso desses elementos, e se 

envolve em práticas sociais com o uso frequente 

dessas habilidades.  

Soares (2006, p, 67-72) aponta dois elementos 

essenciais de letramento “Dimensão Individual e 

Dimensão Social”.  

Para Soares (2010), a leitura vai além da 

decifração das letras e códigos, a leitura demonstra 

as habilidades sobre a língua e da capacidade 

concreta de comunicação. A segunda dimensão do 

letramento de acordo com Soares (2006) é o conjunto 

de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que 

os indivíduos se envolvem em seu contexto social e 

de certa forma dependem destes para viver em na 

sociedade letrada.  

As relações entre letramento e sociedade não 

podem ser separadas de seu uso, pois é das 

experiências cotidianas que a maior parte das 

pessoas tem conhecimento de fato, do letramento. 

Portanto, para Soares (2006), o letrar é 

importante para o desenvolvimento cognitivo e 

econômico e progresso da cidadania e também 

econômico do individuo. 

Segundo Soares (2010), Paulo Freire foi um 

dos primeiros educadores a realçar o poder 

revolucionário do letramento, pois só assim, o 
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individuo poderia transformar o mundo e sua 

realidade. 

Soares (2010) afirma que a verdadeira 

natureza do letramento são as formas que as práticas 

de leitura e escritura são assumidas diante dos 

contextos sociais. Mas isso depende das instituições 

sociais que propõem e exigem essas práticas. Assim, 

entende-se que o letramento melhora a consciência 

de cada um, seja ela na interpretação da própria vida 

ou na própria atuação na sociedade. 

O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO  

Colello (2005) define que a alfabetização é o 

princípio da comunicação, ou seja, aprender o 

alfabeto. Para ela alfabetização é a aproximação das 

letras, dos códigos para se formar a palavras e com 

elas os textos e consequentemente a comunicação. 

Para a autora, a alfabetização é o processo 

pelo qual se adquire as competências e habilidades 

para ler e escrever. 

Colello (2005) descreve que quando a pessoa 

faz usa da escrita, não fica restrito ao ler e escrever, 

mas em uma forma de comunicação e expressão em 

um mundo letrado.  

Para Freire e Donaldo (2006, p. 68):  

A alfabetização é entendida 

por muitas pessoas como um 

processo de ensinar e aprender a ler e 

escrever, portanto, alfabetizado é 
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aquele que lê e escreve. O conceito de 

alfabetização vai além do domínio do 

código escrito, pois, enquanto prática 

discursiva, “possibilita uma leitura 

crítica da realidade, constitui-se como 

um importante instrumento de resgate 

da cidadania e reforça o engajamento 

do cidadão nos movimentos sociais 

que lutam pela melhoria da qualidade 

de vida e pela transformação social”. 

Nas investigações de Ferreiro e Teberosky 

(2010), cada pessoa deve entender qual o sentido 

verdadeiro das aprendizagens dos códigos escritos, 

somente tendo noção de sua aprendizagem, é que de 

fato irá se aprender a ler e escrever. 

No campo da linguagem nos deparamos com 

o conhecimento, que ao conhecer os códigos 

escritos, nos faz pertencente de um grupo seleto de 

pessoas dentro de uma sociedade. 

Alfabetizar não é apenas o ato simplório da 

decifração de códigos e letras, vai muito além, é algo 

totalmente político e social e o letramento não é 

simplesmente copiar e ler imagens, contudo os 

processos de alfabetização e letramento são 

indissociáveis e os dois visam as chamadas práticas 

sociais. 

Para ler o mundo que nos cerca é necessário 

inteligência e criticidade em que essas habilidades 

serão desenvolvidas no campo escolar, e acima de 

tudo ter a noção de que compreender um texto é 
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imensamente mais importante do que decorá-lo, a 

ação mecanizada não serve de absolutamente nada, 

se o leitor não souber do que se trata o assunto, além 

do que as praticas tradicionais na alfabetização já 

foram abolidas no campo pedagógico. 

O prazer pelo hábito da leitura só virá quando 

de fato o leitor interagir e compreender o texto, acima 

de tudo o educando necessita de modelos para ser 

um efetivo leitor, desta forma, os pais e os 

educadores devem incentivar essas práticas 

constantemente, para que este crie a autonomia da 

leitura. 

De fato, a leitura e a escrita, estão 

condicionadas ao meio social em que a criança está 

inserida, pois, por mais que a escola promova o hábito 

de ler e escrever, só será concretizado quando o 

educando tiver um exemplo diário. 

Por meio da leitura e da escrita, o individuo 

pode expressar suas emoções e tudo aquilo que se 

tem vontade e transcende tudo o que faz parte de sua 

identidade. 

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

Por muito tempo no Brasil ao longo da 

formação de sua história, a educação nunca foi vista 

como prioridade, somente as classes mais abastadas 

tinha direito e os mais humildes ficavam a mercê da 

sociedade. 
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Somente a partir dos primeiros anos da década 

de XX, é que de fato foi dado uma maior importância, 

assim começou a ser inserido na sociedade brasileira 

alguns métodos de aprendizagem.  

As formas tradicionais de alfabetização 

consistem em um método no qual o professor 

transmite seus conhecimentos aos seus alunos, mas 

há professores que não estão capacitados para 

compreender algumas das dificuldades que a criança 

possa apresentar e não consegue entender o 

verdadeiro sentido da leitura e escrita.  

Na aprendizagem as práticas utilizadas são na 

maioria das vezes baseadas na junção de sílabas 

simples, memorização de sons e cópia.  

Fazendo com que a criança se torne um 

espectador passivo ou receptor mecânico, pois não 

participa do processo de construção do 

conhecimento.  

Para Ferreiro (2007), a leitura e a escrita são 

construídas pelos indivíduos desde que entram em 

contato com o mundo da alfabetização, ou seja, 

desde as primeiras produções elaboradas por eles. 

 Segundo a autora, a alfabetização ocorre 

quando o indivíduo se desenvolve em um ambiente 

social, pois as aprendizagens em educandos devem 

ser valorosas para a vida destes, somente dessa 

maneira é que vai haver de fato um desenvolvimento 

cognitivo. 
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De acordo com suas experiências com 

crianças, Ferreiro (2007, p.44), propõe para a 

alfabetização inicial: fazer da língua escrita um objeto 

social de produção e interpretação de fatos, com 

diversos textos estimulando a criança na escrita 

desde a educação infantil; incentivar a criança na 

escrita de nomes próprios, fazendo com que ela 

entenda a relação entre a escrita e a linguagem da 

palavra; e deixar a correção gráfica e ortográfica em 

última estância. 

Contudo para a autora, esses critérios nem 

sempre são utilizados pelos professores, pois os 

mesmos acabam ensinando da mesma maneira 

como foram alfabetizados.  

Ferreiro (2007, p.47) afirma ainda que “a 

alfabetização acontece antes da criança entrar na 

escola”. Ela acredita que as crianças são as que 

aprendem com mais facilidade, pois estão em um 

processo contínuo de aprendizagem.  

Para ela a criança chega à escola sabendo que 

a escrita serve para escrever diversas coisas e que a 

escola vai proporcionar a alfabetização correta; mas 

que existem também outras crianças que necessitam 

da escola para apropriar-se da escrita.  

Portanto para a autora, a prática da 

alfabetização com crianças tem criado muita polêmica 

de quais seriam os melhores métodos a serem 

utilizados. Cabe aos professores buscarem meios 
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que tenham significados onde esses alunos estão 

inseridos. Utilizar diversos métodos, meios 

adequados que o levem a pensar a buscar do 

compreender o novo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do desenvolvimento do artigo aqui 

apresentando foi possível concluir que a forma como 

as crianças estão recebendo e processando a 

alfabetização recebida nas escolas pelos 

professores, depende de como é aplicada a 

metodologia utilizada e do ritmo de cada aluno para a 

aprendizagem.  

O meio onde a criança está inserida também é 

um fator de influência no processo de aprendizagem. 

No decorrer desta revisão da literatura, vimos que há 

diversas dificuldades que interferem de forma positiva 

ou negativa. 

Podem ser intrínsecos ou extrínsecos, 

mostrando que o professor tem um importante papel 

no ensino aprendizagem de seus alunos.  

A criança ao ingressar na educação, carrega 

consigo suas experiências vivenciadas de seu lar, 

ampliando e integrando sua cultura e suas relações 

sociais.  

Portanto o professor deve conhecer e estar 

atento às etapas do desenvolvimento do aluno, 

colocando-se na posição de facilitador da 
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aprendizagem. Ele deverá estabelecer uma relação 

de ajuda e de percepção com seus alunos.  

Ser alfabetizado é participar das práticas de 

leitura e escrita e, portanto, se esse ensino não tiver 

metas definidas para cada ano do 1º ciclo, poderá 

diluir-se, não promovendo reflexão sobre todos os 

aspectos que o compõem.   

Desta forma, essa pesquisa buscou analisar as 

práticas de alfabetização e letramento no 1º ciclo do 

Ensino fundamental e suas relações com as 

aprendizagens dos alunos.   

Podemos dizer então, em vista do material 

analisado e da pesquisa bibliográfica, que 

alfabetização e letramento são processos 

indissociáveis, pois, a alfabetização se ocupa da 

aquisição do código da escrita e leitura pelo aluno e 

deve se desenvolver em um contexto de letramento 

para que se possa alcançar o sucesso no processo 

de ensino aprendizagem. 

Assim, o professor é a pessoa mais importante 

na realização da alfabetização de seus alunos, pois a 

criança chega à escola e não sabe de forma 

sistematizada o que é ler e escrever, no entanto já 

tem um conhecimento de mundo que deve ser 

considerado. 

 O professor deve fazer com que o aluno se 

desenvolva e desperte o domínio da leitura e da 
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escrita de forma lúdica e prazerosa, proporcionando 

assim uma aprendizagem significativa. 

A alfabetização não tem a melhor idade, mas 

todos nos já começamos a ser alfabetizados desde 

cedo com o simples ato de aprender a falar, cantar e 

nos expressar. 

A criança pequena não se importa com suas 

dificuldades e sua diferença com os demais colegas, 

mas, depois de certa idade se a criança apresentar 

alguma dificuldade ou diferença de aprendizado ela 

começa a se sentir diferente de seus colegas o que 

acaba que dificultando o aprendizado e seu 

desenvolvimento. Então quanto mais cedo ela tiver 

contato tanto da leitura com a escrita ela vai se 

desenvolver cada vez mais, é preciso estar atento 

quando a criança demonstrar alguma dificuldade para 

que possa deste ponto mediar, para que ele não o 

leve adiante, ou seja, não se prejudicar no decorrer 

do processo ensino aprendizado. Quanto mais cedo 

forem notadas as dificuldades, mais facilidade será a 

intervenção. 

Além disso, constou-se que as práticas de 

alfabetização e letramento são distintas e que 

dependem da individualidade da criança, pois embora 

essas concepções sejam trabalhadas na instituição 

escolar, os aspectos sociais e culturais também 

interferem. 
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A tecnologia que permeia o nosso atual século 

XXI, possui características próprias de linguagem e 

letramento que também devem ser abordadas e 

ensinadas na escola, pois no decorrer da vida desses 

educandos, esta modalidade linguística permeará seu 

cotidiano. 

Portanto, não existe um método certo para 

realizar a alfabetização e letramento dos alunos, deve 

acima de tudo valorizar o entorno em que este está 

inserido, para que desta forma haja uma formação de 

conhecimento significativo, que realmente tenha 

importância na vida deste educando, esta através do 

desenvolvimento do artigo foi a principal forma 

abordada para a criação de um cidadão crítico e 

participativo que fará o uso dos códigos escritos 

constantemente, pois vivemos em um mundo digital e 

letrado 
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A LEITURA NA DIDÁTICA DE 

PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS – 

PESQUISA DE CAMPO 
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A pesquisa de campo foi realizada em duas 

escolas do Ensino Fundamental I da Rede Municipal 

de Embu das Artes, tendo como objetivo verificar 

quais as metodologias utilizadas pelos educadores 

diante da formação de alunos leitores. 

Essa pesquisa foi realizada primeiramente 

através de observação das didáticas empregadas 

pelos professores em sala de aula e quais os tipos de 

materiais utilizados. 

Com o intuito de abordar mais profundamente 

o tema, foi aplicado um questionário aos professores 

a fim de verificar os seguintes aspectos: 

• A frequência da leitura  trabalhada em sala de 

aula. 

• A metodologia utilizada para a formação de 

leitores. 

• Os tipos de leituras os professores trabalham 

junto à turma. 
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• As dificuldades para se trabalhar o conceito de 

leitura. 

• A porcentagem de alunos que leem 

prazerosamente. 

• Tipo de leitura que interessam os alunos. 

• As estratégias para formar leitores de maneira 

prazerosa. 

Através da pesquisa de campo, foi possível 

estabelecer um paralelo entre a prática educacional e 

o embasamento teórico, o qual norteou a pesquisa, 

além de verificar quais aspectos que influenciam a 

aquisição do hábito da leitura prazerosa. 

Análise da Pesquisa de Campo 

 A pesquisa de campo foi realizada diretamente 

com professores do 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental I em duas escolas Municipais de Embu 

das Artes.  

Uma das unidades de ensino situa-se no bairro 

periférico do município, atende uma clientela de nível 

sócio econômico baixo, conta com luz elétrica, posto 

de saúde, pavimentação em algumas ruas, outras 

estrada de terra, as moradias em geral não têm 

acabamento e a ocupação da área ocorre sem 

planejamento urbano, propiciando as instalações em 

condições precárias. 

 Tem uma linha de ônibus intermunicipal e uma 

municipal. Essa escola é considerada uma das 
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maiores de Embu das Artes em números  de aluno, 

tem em média 1800 crianças, com três andares é 

constituída de 21 salas de aula com Ensino 

Fundamental em dois turnos, manhã  7h às 12h e 

tarde 13h às 17h. Entre os projetos destaca-se o PLL, 

Projeto Letras e Livros, para atender crianças com 

dificuldade de aprendizagem ou em fase de 

alfabetização, através da leitura de histórias. O outro 

projeto realizado na instituição é chamado de 

Leituração, a qual  realiza trabalhos com teatro, artes, 

poesias e variados tipos de textos, e a sala de leitura 

a qual faz empréstimos de livros, todas com intuito de  

incentivar e mostrar diferentes trabalhos com textos 

variados e o hábito de ler. Durante o período noturno 

(das 19h às 22h), jovens e adolescentes da 

comunidade participam de um programa de  

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do PRÓ-

JOVEM,  são em torno de quatro salas.  

O quadro de funcionários é constituído por uma 

diretora, três coordenadoras pedagógicas, quarenta e 

duas professoras, quatro auxiliares de 

desenvolvimento infantil, duas professoras da sala de 

leitura, oito professoras do Projeto Letras e Livros, 

uma da sala de Leituração, três secretárias, nove 

inspetores. Tem uma quadra um pátio, um parque 

com playground. 

A outra instituição atende a uma comunidade 

economicamente carente, com deficiência de lazer e 

comércio. O bairro está localizado às margens da 
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BR116 – Rodovia Regis Bittencourt, divisa com o 

município de Itapecerica da Serra. 

Como transporte coletivo há o transporte 

alternativo (lotação) que é utilizado para aqueles que 

necessitam chegar ao centro do Embu. Para outras 

localizações como São Paulo, Santo Amaro e 

Itapecerica da Serra, é necessário andar cerca de 1 

Km até a BR 116. 

Para atendimento médico, em Unidade Básica 

de Saúde, a comunidade é atendida em bairro 

vizinho, atravessando a BR 116. A instituição recebe 

o nome do bairro vizinho que atende a essas duas 

comunidades. 

Na instituição são atendidos alunos do 1º ao 4º 

ano do Ensino Fundamental – ciclo I e Educação de 

Jovens e Adultos, com faixa etária de 06 anos a 42 

anos, em 03 turnos. 

No turno da manhã, das 07h às 12h, são 

atendidas 122 crianças, duas delas apresentam 

necessidades educativas especiais (Deficiente 

Mental e Síndrome de Dawn). No período da tarde, 

das 13h às 18h, há atendimento para 129 crianças, 

também com duas crianças com necessidades 

educativas especiais (síndrome de Dawn e Deficiente 

Mental e cadeirante). No turno noturno, das 19h às 

22h, atende se alunos da Educação de Jovens e 

Adultos, no total de 16 alunos. 
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Uma das salas de aula da instituição é cedida 

para alunos do Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVA), com 18 alunos, 

coordenado pela Secretaria Municipal de Educação. 

Para atendimento dessa clientela existem na 

escola 04 salas de aula, 01 sala de vídeo/ biblioteca, 

sala da coordenação, secretaria/ diretoria, sala dos 

professores, cozinha, dispensa de limpeza, 

almoxarifado, refeitório, 02 banheiros para alunos, 02 

banheiros para funcionários. Não possui espaço para 

educação física, há apenas um pequeno playground.   

A pesquisa ocorreu através da aplicação de um 

questionário elaborado com sete perguntas, 

abordando questões relacionadas à freqüência em 

que a leitura é trabalhada em sala de aula, 

metodologia utilizada para a formação de leitores, os 

tipos de leituras que os professores trabalham junto à 

turma, as dificuldades para se trabalhar o conceito de 

leitura, a porcentagem de alunos que lêem 

prazerosamente, que tipo de leitura gera interesse 

nos alunos e quais as estratégias utilizadas pelos 

professores para formar leitores. 

 Iniciamos a pesquisa abordando a frequência 

com que as professoras trabalham a leitura em sala 

de aula, de 23 entrevistadas, 14 leem diariamente, 3 

lêem uma ou duas vezes por semana e 6 leem de três 

a quatro vezes para seus alunos. 
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 Conforme gráfico, podemos observar que 61% 

dos professores entrevistados, têm o hábito diário de 

efetivar a leitura em sala de aula para seus alunos. 

 Constamos que, a metodologia empregada em 

sala de aula é diversificada, que as professoras 

trabalham  o processo de leitura de diversas formas, 

tais como: 

- Apresentar vários tipos de leitura. 

- Praticar leitura de roda. 

- Distribuir livros para manuseio dos alunos. 

- Interpretar histórias oralmente. 

- Escolher um aluno leitor. 

- Ler material trazido pelos alunos. 

- Visitar a biblioteca. 

- Propor leitura em dupla, onde um colega lê para o 

outro. 

61%

13%

26%

Frequência da leitura trabalhada em sala de aula

Diariamente

1 ou 2 vezes por
semana

3 ou 4 vezes por
semana
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- Solicitar sugestões do que deve ser lido. 

- Deixar que os alunos escolham o material a ser lido. 

- Dramatizar histórias. 

- Realizar leitura fragmentada, interrompendo no 

clímax da história e retomando no dia seguinte. 

- Comentar o que foi lido / ouvido. 

- Desenhar o que foi lido. 

- Iniciar a aula com leitura. 

- Confeccionar lembrancinhas relacionadas com a 

história. 

 Com relação as leituras em sala de aula as 

professoras responderam que são realizadas de 

diversas maneiras, que variam de acordo com o tema, 

objetivo ou intuito da aula. 

Em primeiro momento a mais utilizada, foi a 

livre, em seguida individual e coletiva que 

apresentaram a mesma proporção, já a 

compartilhada e a concomitante obtiveram o último 

lugar nas respostas, sendo assim menos utilizadas no 

cotidiano escolar. 

 A dificuldade apontada em se trabalhar o 

conceito de leitura em sala de aula, segundo análise 

da pesquisa, referiu-se a: 

•  Falta de material diversificado como, por 

exemplo, EVA, isopor, papéis pedra, entre 

outros. 
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• Os assuntos envolventes sendo que os 

acervos são utilizados a sala de leitura e 

biblioteca dificultando o empréstimo aos 

educadores. 

• Livros de acordo com a faixa etária dos alunos, 

devido as escolas terem muitos alunos a 

quantidade é insuficiente, não atendendo a 

todos. 

• Grande parte dos discentes não consegue 

acompanhar a leitura por não estarem ainda 

alfabetizados. 

Alguns alunos apresentam medo de ler para o 

restante da classe e no entanto outros, leem por 

obrigação fugindo ao prazer de ler, os quais 

apresentam falta de interesse, envolvimento e se 

tornam resistentes à leitura.   

As professoras alegaram que a classe 

numerosa e a indisciplina não contribuem para a 

pratica da leitura, e as crianças têm dificuldade de 

compreender o que ouvem, muitos alunos são 

dispersos, possuem dificuldade de concentração e 

não são motivados pelos seus familiares para 

praticarem a leitura cotidianamente. 

 Conforme a pesquisa, observamos que 50% 

dos alunos que compõem as turmas das educadoras 

entrevistadas gosta de ler, das 23 respostas 14 

mantiveram a margem de 50%, seguida de 5 votos 

para 100% e 3 para 75%. Uma entrevistada não 
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respondeu a questão, alegando que os alunos do 1º 

ano não estão todos alfabetizados. 

 Observamos que na ordem de preferência das 

crianças, os gibis e os contos de fadas compõem a 

predileção da grande parte dos pesquisados. 

Conforme as professoras, o interesse ocorre 

possivelmente porque ambos apresentam textos 

fáceis de serem lidos, as ilustrações que compõem 

boa parte dos textos facilitam a compreensão e as 

histórias mantêm semelhanças com a realidade e o 

cotidiano das crianças. 

 Consequentemente, as histórias de aventuras, 

fábulas, lendas, histórias de ficção e histórias de terror 

são as mais solicitadas. Por possuírem um enredo 

engraçado e divertido, fazendo com que as crianças 

se projetem ao mundo da imaginação, sendo possível 

resgatar suas experiências, confrontar seus medos 

mais comuns e desvendar o desconhecido. As 

histórias, em grande parte são facilmente 

compreendidas e assimiladas pelas relações 

estabelecidas entre as histórias fictícias e os 

elementos reais que compõe o nosso cotidiano. 

 Ressaltamos que os alunos utilizam com 

menor frequência os catálogos e os textos 

informativos. De acordo com as respostas das 

professoras entrevistadas, esse material foge dos 

contextos estudados e vivenciados pela grande 

maioria dos alunos.  
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Houve questionamento das educadoras sobre 

os rótulos e folhetos de mercado que não citamos nas 

questões e que foram sugeridos para as próximas 

pesquisas, esse material, é também muito utilizado 

em ambas as escolas. 

  Finalizando a pesquisa, ao analisarmos a 

questão sete ficam indispensáveis alguns fatores que 

as educadoras apontaram, baseando-se nas suas 

experiências, para despertar o hábito da leitura 

prazerosa, como por exemplo: 

• Realizar a leitura permanente em sala de aula, 

independente de objetivo ou tema. 

• Proporcionar um ambiente favorável, como 

todos sentados em roda em um tapete, ou 

colocar em forma de U as carteiras e cadeiras, 

ou no pátio.  

• Disponibilizar livros adequados a faixa etária 

dos leitores e possibilitando-os de fazer 

comentários sobre o que está sendo lido, 

assim como ilustrações coloridas e um 

conteúdo de qualidade.  

• A leitura deve ser trabalhada de maneira 

ampla; criativa, podendo ser questionada, 

reconstruída e comparada com a realidade. 

• Os alunos devem ser despertados e 

envolvidos pelas histórias, pois as mesmas 
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podem se tornar amplamente vividas através 

da leitura.  

Neste trabalho apresentamos a pesquisa do 

campo, a qual proporcionou o conhecimento de 

algumas maneiras de como a leitura é trabalhada. 

Diante disso daremos início a  uma proposta de 

trabalho que visa melhorar a forma na condução do 

processo de ensino aprendizagem para o despertar 

do hábito da leitura  prazerosa na infância.  
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Teatro de Fantoche e sua Origem 

Ao fazer uma revisão nos capítulos da história 

vemos no tetro não só uma expressão artística, como 

também, uma didática educacional e de 

ensinamentos. Dentre as várias expressões 

condizentes dessa arte, vale enfatizar o teatro de 

fantoche que também possui sua originalidade nos 

povos primitivos, conforme ressalta o autor: 

O teatro de bonecos tem sua origem 

na mais remota Antiguidade. Acredita-

se que na Pré-História os homens se 

encantavam com suas sombras 

movendo-se nas paredes das 

cavernas. Nessa época, as mães 

teriam desenvolvido o teatro de dedos, 

projetando, com as mãos, sombras 

diversas nas paredes para distrair os 

filhos. (FERREIRA, 2002, P. 10). 
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Na obra Fisionomia e Espírito do Mamulengo, 

o autor retorna a origem dos fantoches aos tempos da 

caverna ao dizer que: 

Os fantoches, como os homens, têm 

uma história. Sempre viveram juntos. 

É possível que o homem das 

cavernas, à luz das fogueiras, tenha 

feito movimentos com as mãos, 

formando bichos contra as muralhas, 

como gostávamos de fazer na 

meninice contra a parede do quarto. 

(BORBA FILHO, 1966, P. 10). 

Na mesma obra o autor ainda fundamenta que: 

A origem dos fantoches, no entanto, 

perde-se na noite dos tempos e a 

sombra das mãos é apenas uma 

suposição, mas Platão já dizia que a 

nossa visão do mundo é como 

sombras no fundo de uma caverna. É 

possível que o passo seguinte tenha 

sido o recorte em pedra e depois em 

madeira e depois em couro de figuras 

de gente ou de bicho projetadas contra 

a parede. (BORBA FILHO, 1966, P. 

10). 

Na antiguidade clássica os fantoches foram 

usados para contato entre o homem e seu Deus. 

Segundo ANDREA (2007) os fantoches nesta época 

eram de estatura grande, habitavam o interior dos 

templos e eram utilizados em ritual de iniciação. No 
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Egito os fantoches surgiram em rituais religiosos 

conforme relata Borba Filho. 

[...] Os egípcios possuíam estátuas 

animadas nos templos, sendo que por 

ocasião das festas dedicadas a Osíris 

as mulheres participavam das 

procissões conduzindo falos 

mecânicos. A estatuária animada 

representou, por exemplo, 

acontecimentos em torno de Osíris. No 

primeiro quadro via-se Isis chegar, 

lamentando-se pela morte de Osíris; o 

segundo quadro figurava um barco e 

Isis à procura do corpo do marido que 

deveria ter sido jogado ao Nilo; terceiro 

quadro: mais lamentações, o corpo 

encontrado e ressurreição de Osíris. 

Estamos, sem nenhuma dúvida, diante 

da origem religiosa do teatro de 

bonecos, muito aproximado, por sinal, 

dos espetáculos litúrgicos medievais, 

inclusive com o tema da ressurreição. 

Ainda neste século, foi encontrado no 

Egito, um teatro de marionetes, com 

as figuras esculpidas em marfim 

(BORBA FILHO, 1966, P. 11). 

Na Grécia, no entanto os fantoches não 

tiveram caráter religioso, as representações feitas 

com bonecos por estes povos eram tidas de maneira 

lucrativa e animada. A partir deste momento o uso de 

fantoches se tornou popular. Segundo Andreas 
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(2007) Sócrates utilizou por várias vezes bonecos 

para falar com os atenienses. 

Em Roma esta arte seguia os preceitos da 

Grécia. A partir deste momento o teatro com 

fantoches ganhou repercussão e se expandiu. Num 

determinado momento da história a Igreja proíbe o 

manuseio desta arte, pois consideravam os bonecos 

encarnação dos mortos primatas. 

As produções fugiram das mãos da 

Igreja, por causa da elasticidade dos 

assuntos, da liberdade de tratamento 

e costumes. Viu-se, então, a Igreja 

obrigada a condenar a representação 

das peças, punindo deste modo a 

ausência do espírito religioso e o 

escândalo. Mas convém não esquecer 

a grande contribuição popular que nos 

legou uma tradição e uma poesia e 

que, por etapas, modificações, 

inovações, conservaram vivo o espírito 

do jogo (BORBA FILHO, 1966, p. 25). 

Essa arte, no entanto volta a ter vida a partir do 

movimento Renascentista conforme argumenta o 

autor: 

A marionete, no entanto, nasce e se 

desenvolve na Idade Média, com as 

mesmas formas, intenções e 

repercussões dos dias de hoje. A 

marionete medieval é essencialmente 

religiosa e entrou no grande 
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movimento da estatuária que adquiria 

uma forma simbólica dos objetos do 

culto. A Igreja lançava mão deste meio 

para que a fraca inteligência das 

massas tomasse conhecimento das 

abstrações (BORBA FILHO, 1966, P. 

22). 

Ferreira (2002) fundamenta que a arte com 

fantoches percorreu o mundo todo com nomes 

distintos, porém com as mesmas características. Na 

América antes da chegada dos colonizadores e com 

eles os bonecos os nativos já confeccionavam seus 

fantoches que imitavam movimentos humanos e de 

animais. 

Na América, os fantoches foram 

trazidos pelos colonizadores. 

Entretanto, os nativos já 

confeccionavam bonecos articulados, 

que imitavam movimentos de homens 

e animais. Depois da Primeira Guerra, 

as marionetes, bonecos articulados 

movidos por fios, foram difundidas 

pelo mundo e introduzidas nas 

escolas, principalmente na 

Tchecoslováquia e nos Estados 

Unidos. No Brasil, os bonecos 

começaram a ser utilizados em 

representações, no século XVI 

(FERREIRA, 2002, P. 11). 

O Teatro de Fantoches no Brasil 
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O teatro de fantoches mantém seu 

tradicionalismo e sua força nas regiões norte e 

nordeste do Brasil até a atualidade com temática 

própria. Nessas regiões o teatro com fantoches é vista 

como uma manifestação cultural das classes menos 

privilegiadas. O teatro contemporâneo ainda não 

interferiu nas raízes dos teatros com fantoches em 

locais afastados das metrópoles destas regiões. 

Amaral (2007) destaca que O Mamulengo com 

número infinito de personagens no norte e nordeste 

brasileiro que representam modelos de fácil 

reconhecimento pela comunidade local e de 

compreensão e empatia com o público num todo. 

O bonequeiro tem sua formação por meio de 

experiências vividas, em sua maioria por 

conhecimentos empíricos. Este processo de 

conhecimentos pode se dar por meio de 

autodidatismo, experimentos pessoais e com 

contatos diretos com peças teatrais. Existem cursos 

de formação na área, no entanto nem sempre está 

disponível a população devido ao baixo poder 

aquisitivo de grande parte dos envolventes, assim 

como também outro fator que impossibilita a 

conclusão é que é que a maioria dos polos 

educacionais se localiza nos grandes centros urbanos 

, inviabilizando a formação dos residentes no interior 

da região conforme aponta AMARAL (2007). 
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Alguns grupos teatrais desenvolvem sua arte e 

sua pesquisa diante da estética do Teatro de 

Animação dentre as diferentes técnicas existentes no 

diálogo, estilo tradicional e moderno. Amaral (2011) 

cita como exemplo o grupo XPTO, de São Paulo, com 

direção de Oswald Gabrielli, que trabalha tanto a 

adição dos corpos dos artistas quanto à imagem na 

apresentação da dramaturgia de animação. 

Amaral (2011) acrescenta que outros grupos 

podem ser inclusos entre os grupos de teatro de 

fantoches no Brasil, como o Grupo Orlando Furioso, 

de São Paulo, com direção de Renato Cohen, onde: 

[...] O ator é uma imagem entre as 

muitas que se sucedem e se 

transformam, utilizando tecnologias de 

vídeo, slides, holografias, criando 

metáforas poéticas. O grupo 

apresenta a imagem, a forma, em si, 

sem palavras e discursos narrativos, 

propondo uma comunicação repleta 

de signos (SOUZA, 2014, P. 28). 

Um dos mais importantes grupos que 

trabalham e pesquisam sobre o teatro de bonecos e 

agrega também outros hibridismos cênicos ao drama 

teatral é o Pia Fraus e tem como característica a 

utilização de grandes fantoches em suas 

apresentações e a interação com os mesmos durante 

as cenas conforme apresenta Souza (2014). 
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O grupo Giramundo é um dos mais premiados 

internacionalmente, surgiu em Belo Horizonte na 

década de 1970. O grupo utiliza bonecos simples em 

suas apresentações, manuseados por fios, 

mamulengos, bonecos de varas entre outras 

adaptações próprias. 

Esse grupo possui a maior coleção 

privada de marionetes do Brasil. Além 

disso, o grupo possui uma escola onde 

oferece cursos para artistas 

desenvolverem técnicas de 

manipulação e confecção de bonecos. 

Os integrantes do Giramundo também 

ministram cursos em diversos países 

para ensinarem suas técnicas para 

artistas de diferentes nacionalidades 

(SOUZA, 2014, P. 30). 

Vários grupos de arte cênica brasileira utilizam 

o manuseio de fantoches em suas apresentações 

dramáticas, todavia não quer dizer que a proposta 

dos grupos esteja ligada a estética. As referências 

disponíveis, em sua maioria, apresenta apenas o 

semblante técnico sobre a confecção e manipulação 

dos bonecos. 

A importância do Teatro com Fantoches 

Características e situações emocionais 

existente no teatro infantil levam a terminologia 

denominada o jogo dramático. A partir desse 
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momento ocorre a distinção entre teatro na forma 

entendia pelos adultos e drama num sentido amplo 

Teatro é um momento de distração 

coordenada, é uma experiência vivida e 

compartilhada por atores e públicos distintos. Nos 

primeiro anos de vida a criança não consegue 

reconhecer essa diferença, assim nesse período a ela 

é público e ator. Momentos de descoberta são 

proporcionados pela dramaturgia, à criança então 

descobre seu verdadeiro eu e fundamentos da vida 

por meio de práticas repetitiva, ou seja, o jogo 

dramático. Slade (1978) diz que são as experiências 

que podem desenvolver o pessoal e o emocional e 

também desenvolver experiências de grupo. 

Ao considerar a diferença de conceitos 

entendemos que toda criança integra uma linguagem 

teatralizada desde cedo ao fazer imitações, ou seja, 

representa no seu cotidiano acrescentando 

qualidades próprias de sua imaginação e de sua 

imagem pessoal. Conforme Blois e De Barros (1967) 

desta maneira podemos reconhecer que a criança é 

um grande artista desde seus anos iniciais e 

consegue dramatizar com espontaneidade no seu dia 

a dia assim ganhando experiências. 

O convívio familiar e outras instituições 

culturais e sociais também fazem parte de realizações 

e produções artísticas, no entanto é na escola que 
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estes têm a oportunidade de vivenciar e entender os 

processos e a história da Arte. 

Os fantoches, assim como outras categorias 

de Artes Cênicas são para as crianças uma forma 

lúdica e de ensino muito rica, instigantes da 

criatividade do aluno e do professor, nos materiais, 

nas histórias elaboradas, na confecção dos bonecos, 

ou seja, durante todo o processo criativo e manejo 

dos fantoches. 

Ao realizar o trabalho teatral com bonecos: 

[...] As crianças desenvolvem a 

expressão oral e artística. Os 

fantoches são um permanente convite 

à imaginação criadora, a incursões no 

reino do faz-de-conta. Transmitem aos 

espectadores beleza, alegria e ritmo. 

O teatro de bonecos educa a audição. 

Ensina a criança a prestar atenção ao 

mundo sonoro, a ouvir com interesse o 

que os outros falam, a perceber a 

beleza da música e do ritmo 

(FERREIRA, 2002, P. 13). 

Conforme Ferraz (1999) a dramaturgia 

envolvendo os fantoches contribui para o 

desenvolvimento físico e psicológico na educação 

infantil e na recuperação de crianças-problemas. A 

Arte no ambiente escolar está relacionada com a auto 

expressão, com processo de criação, portanto 

quando motivada a trabalhar com didática a criança 
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descobre a alegria existente no processo de criação 

por meio de suas produções artríticas. Nesse sentido 

podemos dizer que: 

[...] O grande valor do teatro de 

fantoches na recuperação e na 

socialização da criança-problema, 

pois neste tipo de dramatização ela 

deixa de se expor ao público sentindo-

se perfeitamente à vontade ao viver os 

personagens personificados pelos 

bonecos. Aos poucos, sendo 

constantemente induzida (se acaso for 

tímida, ela nunca se oferecerá) a 

tomar parte nesta modalidade de 

espetáculo, superará seus problemas, 

confiante em si mesma, estando, 

então, pronta a participar de outras 

espécies de dramatização (BLOIS e 

DE BARROS, 1967, p. 4). 

Para as autoras Blois e de Barros (1967) o 

teatro com fantoche tem como objetivo educar, 

despertar, observar, exercitar a atenção, a memória e 

a inteligência, organizar pensamentos e ideias, 

ampliar o vocabulário, adicionar experiências, formar 

caráter, proporcionar a auto expressão, criar bons 

hábitos, oportunizar criança-problema desenvolver 

responsabilidades entre outros. Assim ao avaliar os 

objetivos citados podemos concluir que o teatro com 

fantoches possui importância fundamental no 

processo pedagógico. 
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Porcher (1982) acrescenta que a imaginação 

das crianças nos anos iniciais se permite por meio de 

manuseio de objetos, que promovem os movimentos 

senso-motores por isso a importância dos fantoches 

no meio educacional. 
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APRENDER COM A MÚSICA 
Cristiane Alencar Maciel 

 
“A música oferece à alma 

uma verdadeira cultura 
íntima e deve fazer 
parte da educação do 
povo” 

F
François Guizot 

 
INTRODUÇÃO 
  
 A música é uma importante ferramenta de 

auxílio no ensino-aprendizagem na educação, 

podendo desenvolver inúmeras habilidades 

relacionadas a aspectos cognitivos, motores, 

emotivos, sociais, entre outros. Um elemento 

presente nas civilizações desde a pré-história até a 

atualidade, que foi evoluindo com o passar dos anos, 

assim, sendo comprovados seus inúmeros 

benefícios no desenvolvimento humano. 

 Dessa forma, o presente trabalho visa 

ressaltar as contribuições desenvolvidas pela 

música, analisando seu aspecto histórico e 

evolutivo, seus elementos constituidores e 
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posteriormente analisando, por meio de pesquisas, 

os principais desenvolvimentos gerados por meio da 

música, sua importância na educação e formas de 

inserirem o aprendizado musical dentro da sala de 

aula. 

 
1. MÚSICA  
1.1. Definição 
 A música pode ser considerada com a arte de 

expressão por meio sons, a palavra, provinda do 

grego: musiké téchne, significava “a arte das 

musas”, referenciando a tudo que estava assimilado 

à beleza e à verdade. A definição da palavra música 

foi se alterando com o passar dos anos, possuindo 

significado cada vez mais complexo e abrangente, 

tendo como atual definição mais simples “a arte do 

som”. 

 A arte do som é uma das expressões mais 

usuais e abrangentes para música, estando 

corretamente conceituada pelo complemento do 

termo “arte”, visto que a expressão por meio de sons 

possui valores estéticos, culturais e faz uso da 

liberdade criativa em sua composição.  
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 O som, elemento fundamental da música, é 

composto por ondas longitudinais mecânicas, que se 

propagam em meios materiais, como sólido, líquido 

e gases, assim, vibrando e emitindo fontes sonoras. 

Em oposição ao que muitos pensam, a música, arte 

do som, não se dá somente pela emissão de som, 

sendo o silêncio essencial para a formação de suas 

composições. Sendo assim, a música é a arte de 

combinar som e silêncio que se intercalam em 

determinado período.  

1.1.1. Linguagem musical 
 A música é, trivialmente, dividida em três 

dimensões – melodia, harmonia e ritmo, entretanto, 

por meio da junção da tríplice musical e da literatura 

surge uma quarta dimensão, ao relacionar a música 

com a mensagem literária que a compõem, 

transmitindo uma poesia musicada. Na literatura 

musical, a mensagem possui um alto valor estético, 

sendo acompanhada por padrões de rimas em seus 

fonemas. Assim, como obras escritas, a poesia 

musicada também possui discurso, contexto e 
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estrutura, sendo elemento constituidor do universo 

das linguagens.  

 Há uma característica da linguagem musical 

que a diferencia positivamente das outras formas de 

escrita: o fato de que o idioma em que a música é 

elaborado não limita totalmente sua finalidade. 

Dessa forma, apesar das pessoas se depararem 

com músicas que possuem um discurso em uma 

linguagem de reconhecimento desconhecido, ainda 

sim, a música pode ser apreciada e despertar 

sensações, pensamentos e emoções em seus 

ouvintes, independente da compreensão da letra.  

 A linguagem musical possui papel 

fundamental em muitas outras formas de 

expressões artísticas, como as representações 

cênicas, cineastas, televisivas, radialistas, entre 

outras, sendo essencial para tornar mais 

emocionantes as situações ou momentos retratados.  

1.2. Elementos Formais e Compositores  

 A música, composta pelo som, junto ao 

mesmo tem em si particularidades que definem suas 

possíveis variações. Analisando o som, há variações 
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de altura, duração, intensidade, timbre e densidade, 

e na música as possíveis variáveis em sua 

composição ocorrem por meio da melodia, harmonia 

e ritmo.  Esses elementos unidos possuem a 

capacidade de singularizar um som e uma música, 

sendo também considerados como elementos 

formadores, no caso das variáveis sonoras, e 

compositores, quanto às características que definem 

a música.  

 

 
 
 
Elementos formais do som:   

• Densidade: A densidade sonora é definida 

pela quantidade de timbres simultâneos que 

(1) Elementos formais da música. Disponível em: 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteu

do.php?conteudo=136 

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136
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são emitidos. As ondas fundidas, de acordo 

com suas frequências e amplitudes, são 

escutadas de forma unificada, assim, criando 

uma variabilidade de densidade de acordo 

com a quantidade de sons simultâneos 

capitados. O emissão sonora que possui 

muitos sons coexistentes possui alta 

densidade e, caso houver a diminuição 

considerável dos sons propagados, a 

densidade se torna baixa.  

 

• Timbre: O timbre é uma qualidade do som que 

permite a diferenciação de diversos sons, isso 

ocorre por meio dos diferentes formatos de 

ondas que são emitidos, variáveis de acordo 

com a junção de frequências. A combinação 

de diferentes frequências resulta em uma 

determinado formato de onda, o timbre é uma 

característica de fácil análise, por exemplo: a 

capacidade de distinguir as vozes de 

diferentes pessoas e o som de diferentes 

instrumentos.  
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• Intensidade: A intensidade do som é uma 

característica que está associada a amplitude 

da onda, definindo se um som é forte ou fraco. 

A definição técnica da intensidade sonora é 

um pouco complexa, sendo a quantidade de 

energia que é transportada pela onda, em 

uma determinada área por um período de 

tempo. O ouvido humano é sensível à uma 

grande quantidade de intensidades sonoras, 

(2) Curvas de timbre. Disponível em: 

http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-

som.html 

http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
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sendo decibel a unidade de medida mais 

comum para se referenciar à intensidade de 

um som. 

 

 

 

• Altura: A altura é uma característica que 

diferencia os sons agudos, altos, dos sons 

graves, baixos. Usualmente, o controle da 

gravidade ou altura de um som é conhecido 

como volume, que poderia ser definido como 

o controle de graves de um som. A gravidade 

de um som, ou seja, a altura, é determinada 

por meio da frequência das ondas emitidas; 

no ouvido humano as frequências audíveis 

(3) Intensidade - Curvas de amplitude do som. Disponível em: 

http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html 

 

(3)  

http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
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variam de 20Hz e 2000 Hz, sendo assim, os 

sons agudos – altos – são aqueles que 

possuem alta frequência de vibração e sons 

graves – baixos - ´são aqueles que têm baixa 

vibração. As notas musicais que são 

transmitidas por meio de instrumentos 

possuem diferentes frequências, ainda que 

haja a estipulação da frequência de cada nota 

que é considerada por meio de cálculos 

físicos, o instrumentos são variáveis das 

frequências, ou seja, altura das notas. Além 

das notas musicais, as pessoas também 

mudam a altura de sua voz ao cantarem e 

falarem, de modo inconsciente, em sua 

maioria, mas também de forma voluntária a 

fim de ressaltarem uma frase, palavra ou 

refrão, no caso de uma música.  
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• Duração: A duração é uma qualidade sonora 

que define a o tempo que um som repercute, 

tendo como unidade de medida o segundo, 

designada pelo sistema internacional de 

medida. A duração de um som, está ligada ao 

tempo de vibrações do objeto que os produz, 

e a combinação dessas durações, a partir de 

uma regularidade básica, é nomeada de 

pulso ou pulsação, dando origem ao ritmo. A 

variação da duração é caracterizada por meio 

(4) Altura – Curvas de altura do som. Disponível em: 
http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-

som.html 

 

(4)  

http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
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da ressonância curta, para tempos rápidos, e 

ressonância longa, para sons que soam por 

um período maior.  

 
Elementos compositores da música: 

 
 
 

• Harmonia: A harmonia é considerada como 

um bloco sonoro, ou seja a combinação 

simultânea de sons sobrepostos. No caso de 

uma música, a harmonia pode ser composta 

pela junção de vários instrumentos e vozes, 

que se unificam formando uma densidade 

sonora harmônica. Além disso, a harmonia 

serve de base para melodia, devido a cada 

acorde – notas tocadas simultaneamente.  

 

• Melodia: A melodia é uma sequência de notas 

ou sons de diversas alturas e frequência, 

(5) Partitura. Disponível em: https://myloview.com.br/fotomural-notas-
musicais-ilustradas-em-desenho-partituras-no-C1D937 

 

 

(5)  
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formando uma partitura, não havendo regras 

específicas para sua criação, apenas sendo 

necessária a combinação de notas e/ou 

vozes.  

 

 

• Ritmo: O ritmo é caracterizado pela marcação 

do tempo de uma música, fazendo a 

composição entre som e silêncio com o intuito 

de dar um ritmo, ou seja, um compasso para 

a música, seguindo uma frequência exata 

para a introdução de cada som. A pulsação 

sequenciada, provocada pelo ritmo, dá um 

equilíbrio dos movimentos, no caso, das 

ondas mecânicas sonoras.  

 

1.3. Musicalização  

A musicalização é o processo de inserção de 

um indivíduo, normalmente crianças, no mundo 

musical, por meio da prática de ouvir e fazer música. 

Opondo-se ao que muitos pensam, o ato de 

musicalizar não tem o intuito de desenvolver uma 
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aptidão no indivíduo, influenciando-o a tocar algum 

instrumento ou desenvolver habilidade para o canto, 

na realidade, o principal objetivo da musicalização é 

desenvolver aspectos de contribuição em sua 

formação social e pessoal.  

O processo de musicalização infantil tem sido 

bem qualificado, visto que o foco do processo está 

em tornar os “musicalizados” sensíveis e receptivos 

ao som, consequentemente, desenvolvendo a 

criatividade interna e ampliando a visão sobre o 

mundo. As atividades elaboradas para o 

desenvolvimento da musicalização se correlacionam 

com a vida das pessoas desde seu nascimento, um 

exemplo desse fato são as canções que muitas 

mães cantam aos seus filhos ainda no período de 

gestação, e esse processo de musicalização no 

cotidiano se estende até o final da vida das pessoas. 

Sendo assim, a musicalização se trata apenas de um 

aprofundamento de uma fenômeno já presente na 

vida das pessoas, que interliga o cotidiano e a 

música na vida das pessoas. Musicalizar é ainda 
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desenvolver os instrumentos de percepção 

necessários para que o indivíduo possa ser sensível 

à musica, apreendê-la, recebendo o material 

sonoro/musical, como significativo. (PENNA, 1990). 

 
2. METODOLOGIA 
2.1. Musicalização Infantil 
 Intitulado as legislações que abordam sobre a 

necessidade da inserção da música no processo de 

ensino-aprendizagem na educação infantil, muitos 

profissionais que não se encontravam preparados 

para a abordagem da música com os alunos se 

viram obrigados à inserirem conteúdos musicais 

durante o período de aprendizagem na sala de aula. 

Entretanto, ainda há uma falta de preparação quanto 

às verdadeiras metodologias para tornar efetivo o 

contato entre alunos e música. 

 O intuito da colocação de aulas de músicas na 

grade curricular não está relacionado ao ensino de 

elementos constituintes da formação musical, como 

notas, partituras, ritmos, melodias e o aprendizado 
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para tocar instrumentos, e sim na musicalização dos 

alunos.  

 A musicalização - a musicalização é um 

processo de construção do conhecimento, que tem 

como objetivo despertar e desenvolver o gosto 

musical, favorecendo o desenvolvimento da 

sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer 

de ouvir música, da imaginação, memória, 

concentração, atenção, autodisciplina, do respeito 

ao próximo, da socialização e afetividade, também 

contribuindo para uma efetiva consciência corporal e 

de movimentação. (BRÉSCIA, 2003) – ocorre de 

forma lúdica, como um processo de conhecimento 

do som, da música, por meio de brincadeiras, jogos 

e atividades extrovertidas e criativas.  

 O contato da criança e da música, por meio 

do processo da musicalização, traça um processo 

gradual de aprendizagem, primeiro reconhecendo a 

importância dos sons, a identificação de barulhos 

que podem ser associado à lugares, elementos do 

cotidiano, após essa identificação, o aluno aprende 

a importância da música na sociedade para que só, 
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posteriormente, despertado o interesse, sejam 

aprofundados os conteúdos teóricos musicais. 

 Sendo assim, faz-se necessário um 

planejamento prévio dos graus evolutivos de 

educação que devem ser objetivados pelo 

profissional da educação musical para seus alunos. 

Partindo da premissa de situações já vivenciadas por 

seus alunos, posteriormente, familiarizando-o com a 

música, sensibilizando-o a ter a audição apurada 

para simples sons e músicas, seguindo passos 

gradativos, a fim de tornar os alunos conhecedores 

da música e, possivelmente, despertar o interesse 

para um conteúdo mais teórico.  

 As etapas gradativas podem ser 

exemplificadas por meio de conteúdo do artigo 

“PROPOSTAS PARA A MUSICALIZAÇÃO 

INFANTIL: REVISITANDO O MÉTODO SÁ 

PEREIRA ATRAVÉS DE SEUS PROCEDIMENTOS 

DIDÁTICOS” de Harlei Elbert e Elizabeth Lucas, 

representados a seguir:  

• Perceber o mundo sonoro que a cerca 

• Trabalhar a memória auditiva  
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• Despertar o potencial criativo musical  

• Descobrir o corpo como fonte sonora e rítmica  

• Participar de atividades em conjunto  

• Estimular a percepção tímbrica  

• Vivenciar o movimento sonoro 

• Explorar as manifestações orais (populares 

ou eruditas) através do canto, do movimento 

e da percepção 

• Praticar a canção como fonte de vivenciar o 

ritmo, o som, a memória e o emocional 

•  Reconhecer o ritmo e o som através da 

escrita não convencional 

• Iniciar a prática instrumental através da flauta-

doce por meio da leitura não convencional.  

• Utilizar o corpo como fonte de percepção e 

criação sonora  

• Introduzir símbolos musicais no seu dia a dia, 

passando da escrita não convencional para a 

convencional  

• Ser estimulada a ler e a escrever células 

rítmicas e sonoras 
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• Ser estimulada a criar trechos rítmicos e 

pequenas melodias  

• Realizar leituras utilizando pequenos trechos 

melódicos  

• Desenvolver a prática instrumental através da 

flauta doce por meio da escrita convencional 

 

CONCLUSÃO 

 A música e o processo de musicalização são 

de suma importância para auxiliar o 

desenvolvimento dos alunos na educação infantil, 

podendo servir como uma ferramenta para despertar 

outros tipos de inteligência, assim, impactando no 

aprendizado da educação infantil e também da vida 

profissional e pessoal.  

 A expressão artística musical não se limita a 

somente contribuições de aspectos formais, ou seja, 

contribuições de auxílio no desempenho de matérias 

e conteúdos presentes no currículo escolar, também 

sendo de suma importância no desenvolvimento 
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emotivo e social, auxiliando o indivíduo no seu 

aprimoramento como cidadão.  

 A musicalização, uma recente técnica de 

inserção de música nas salas de aula, vêm surgindo 

como uma forma de aprimorar e desenvolver a 

sensibilização da música nos alunos, por meio de 

atividades lúdicas e criativas que impactam 

positivamente no desenvolvimento de ensino-

aprendizagem dos estudantes.  

 Dessa forma, conclui-se que a música deve 

ser inserida no cotidiano escolar com o intuito do 

progresso na aprendizagem dos alunos por meio do 

processo de musicalização, podendo, assim, 

impactar positivamente no desenvolvimento 

estudantil. 
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https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/118558/carvalhojunior_l_tcc_rcla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/118558/carvalhojunior_l_tcc_rcla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.feituverava.com.br/xmlui/handle/123456789/1762
http://dspace.feituverava.com.br/xmlui/handle/123456789/1762
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http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123

456789/1327/1/PDF%20-

%20Annielly%20da%20Silva%20Andrade.pdf 

(acesso: 12/04/18 – às 15h30min) 

 

A música e a lei. Disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/art

igos/educacao/a-musica-e-a-lei-11769-08/33511 

(acesso: 09/04/18 – às 15h30min) 

 

A música e sua origem. Disponível em: 

https://ecleticamusica.wordpress.com/2012/10/1

7/a-musica-e-sua-origem/ (acesso: 03/04/18 – às 

09h50min) 

 

A música na educação infantil – Sarynna Ziretta 

Feliciano. Disponível em: 

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monog

rafias/54802.pdf (acesso: 05/05/18 – às 

16h30min) 

 

http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1327/1/PDF%20-%20Annielly%20da%20Silva%20Andrade.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1327/1/PDF%20-%20Annielly%20da%20Silva%20Andrade.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1327/1/PDF%20-%20Annielly%20da%20Silva%20Andrade.pdf
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-musica-e-a-lei-11769-08/33511
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-musica-e-a-lei-11769-08/33511
https://ecleticamusica.wordpress.com/2012/10/17/a-musica-e-sua-origem/
https://ecleticamusica.wordpress.com/2012/10/17/a-musica-e-sua-origem/
http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/54802.pdf
http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/54802.pdf
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Aprendizagem lúdica. Disponível em: 

http://www.revistaeducacao.com.br/aprendizage

m-ludica/ (acesso: 21/04/18 – às 11h30min) 

 

Associação brasileira de educação musical: A 

percepção musical sob a ótica da linguagem – 

Virginia Bernardes. Disponível em: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revist

as/revistaabem/index.php/revistaabem/article/vie

w/444 (acesso: 20/04/18 – às 19h30min) 

 

Associação brasileira de educação musical: 

Educação musical e cultura: singularidade e 

pluralidade cultural no ensino e aprendizagem da 

música- Luis Ricardo Silva Queiroz. Disponível 

em: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revist

as/revistaabem/index.php/revistaabem/article/vie

w/367 (acesso: 23/04/18 – às 09h50min) 

 

http://www.revistaeducacao.com.br/aprendizagem-ludica/
http://www.revistaeducacao.com.br/aprendizagem-ludica/
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/444
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/444
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/444
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/367
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/367
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/367
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Características do som. Disponível em: 

http://www.explicatorium.com/cfq-

8/caracteristicas-do-som.html (acesso: 12/04/18 

– às 11h20min) 

 

Compreendo a música. Disponível em: 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteud

o/conteudo.php?conteudo=136 (acesso: 

22/04/18 – às 11h10min) 

 

Conceito de música. Disponível em: 

https://conceito.de/musica (acesso: 29/04/18 – 

às 16h00min) 

 

Densidade. Disponível em: 

http://notassoltasmusicais.blogspot.com.br/2009/

05/blog-post_22.html (acesso: 26/04/18 – às 

12h30min) 

 

Ensino da música eleva desempenho escolar, diz 

estudo. Disponível em: 

http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicas-do-som.html
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136
https://conceito.de/musica
http://notassoltasmusicais.blogspot.com.br/2009/05/blog-post_22.html
http://notassoltasmusicais.blogspot.com.br/2009/05/blog-post_22.html
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https://veja.abril.com.br/educacao/ensino-de-

musica-eleva-desempenho-escolar-diz-estudo/ 

(acesso: 12/04/18 – às 17h40min) 

 

História da música. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/musica/historia-da-

musica/ (acesso: 08/04/18 – às 07h30min) 

 

Importância da música no ambiente escolar. 

Disponível em: http://isacolli.com/importancia-da-

musica-no-ambiente-escolar/ (acesso: 11/05/18 

– às 13h50min) 

 

Intensidade sonora. Disponível em: 

https://soaresdenis.wordpress.com/intensidades

onora/ (acesso: 12/04/18 – às 11h10min) 

 

 Intensidade sonora. Disponível em: 

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulato

ria/Acustica/intensidade.php (acesso: 07/04/18 – 

às 09h55min) 

https://veja.abril.com.br/educacao/ensino-de-musica-eleva-desempenho-escolar-diz-estudo/
https://veja.abril.com.br/educacao/ensino-de-musica-eleva-desempenho-escolar-diz-estudo/
https://www.infoescola.com/musica/historia-da-musica/
https://www.infoescola.com/musica/historia-da-musica/
http://isacolli.com/importancia-da-musica-no-ambiente-escolar/
http://isacolli.com/importancia-da-musica-no-ambiente-escolar/
https://soaresdenis.wordpress.com/intensidadesonora/
https://soaresdenis.wordpress.com/intensidadesonora/
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/intensidade.php
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/intensidade.php
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Linguagem musical: Comunicação, elementos e 

arte. Disponível em: 

https://www.meusresumos.com/artes/linguagem-

musical/ (acesso: 10/04/18 – às 08h30min) 

 

Lúdico. Disponível em: 

https://www.significados.com.br/ludico/ (acesso: 

21/04/18 – às 13h00min) 

 

Música: o que é. Disponível em: 

http://almanaque.folha.uol.com.br/musicaoquee.

htm (acesso: 09/04/18 – às 14h30min) 

 

Música na escola. Disponível em: 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/peda

gogia/musica-na-escola (acesso: 12/04/18 – às 

12h25min) 

 

https://www.meusresumos.com/artes/linguagem-musical/
https://www.meusresumos.com/artes/linguagem-musical/
https://www.significados.com.br/ludico/
http://almanaque.folha.uol.com.br/musicaoquee.htm
http://almanaque.folha.uol.com.br/musicaoquee.htm
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/pedagogia/musica-na-escola
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/pedagogia/musica-na-escola
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Música: um pouco de história. Disponível em: 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteud

o/conteudo.php?conteudo=122 (acesso: 

16/04/18 – às 11h35min) 

 

Música: um pouco de história. Disponível em: 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteud

o/conteudo.php?conteudo=122#antiguidade 

(acesso: 16/04/18 – às 11h45min) 

 

Musicalização. Disponível em: 

https://souzalima.com.br/course/musicalizacao/ 

(acesso: 07/04/18 – às 08h50min) 

 

Musicalização Infantil. Disponível em: 

http://ninhomusical.com.br/o-que-é-

musicalização-infantil.html (acesso: 07/04/18 – 

às 09h10min) 

 

Ondas Sonoras. Disponível em: 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/on

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=122
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=122
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=122#antiguidade
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=122#antiguidade
https://souzalima.com.br/course/musicalizacao/
http://ninhomusical.com.br/o-que-é-musicalização-infantil.html
http://ninhomusical.com.br/o-que-é-musicalização-infantil.html
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/ondas-sonoras--a-timbre-altura-e-intensidade.htm
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das-sonoras--a-timbre-altura-e-intensidade.htm 

(acesso: 13/04/18 – às 09h30min) 

 

O ensino de música na escola fundamental – 

Alícia Maria Almeida Loureiro – 4 edição, 2008 

PAPIRUS – Campinas, SP; Papirus, 2003. – 

(Coleção Papirus Educação) 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&d

q=musica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyF

YUpImki_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=

musica%20no%20ensino&f=false (acesso: 

28/04/18 – às 17h30min) 

 

O que é música. Disponível em: 

http://www.descomplicandoamusica.com/o-que-

e-musica/ (acesso: 05/04/18 – às 14h20min) 

 

O que é melodia. Disponível em: 

http://falandodemusica.com/o-que-e-melodia/ 

(acesso: 08/04/18 – às 07h50min) 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/ondas-sonoras--a-timbre-altura-e-intensidade.htm
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&dq=musica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyFYUpImki_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=musica%20no%20ensino&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&dq=musica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyFYUpImki_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=musica%20no%20ensino&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&dq=musica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyFYUpImki_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=musica%20no%20ensino&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&dq=musica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyFYUpImki_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=musica%20no%20ensino&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&dq=musica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyFYUpImki_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=musica%20no%20ensino&f=false
http://www.descomplicandoamusica.com/o-que-e-musica/
http://www.descomplicandoamusica.com/o-que-e-musica/
http://falandodemusica.com/o-que-e-melodia/
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O que é o som. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-

que-som.htm (acesso: 03/04/18 – às 09h15min) 

 

O que é timbre. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/tim

bre.htm (acesso: 08/04/18 – às 21h30min) 

 

Projeto de lei. Disponível em: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretar

ias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=0

8112013L%20158920000 (acesso: 01/05/18 – às 

09h50min) 

 

Proposta para a musicalização infantil: 

revisitando o método Sá Pereira através de seus 

procedimentos didáticos. Disponível em: 

http://copec.eu/congresses/wcca2014/proc/work

s/66.pdf (acesso: 27/04/18 – às 20h30min) 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-que-som.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-que-som.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/timbre.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/timbre.htm
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=08112013L%20158920000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=08112013L%20158920000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=08112013L%20158920000
http://copec.eu/congresses/wcca2014/proc/works/66.pdf
http://copec.eu/congresses/wcca2014/proc/works/66.pdf
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Qual é a importância da música na escola no 

processo de aprendizagem. Disponível em: 

http://www.cbvweb.com.br/blog/qual-e-

importancia-da-musica-na-escola-no-processo-

de-aprendizagem/ (acesso: 24/04/18 – às 

08h30min) 

 

Sobradinho – Sá e Guariba. Disponível em: 

http://cantarparaletrar.blogspot.com.br/2012/11/s

obradinho-sa-guarabira.html (acesso: 20/04/18 – 

às 09h10min) 

http://www.cbvweb.com.br/blog/qual-e-importancia-da-musica-na-escola-no-processo-de-aprendizagem/
http://www.cbvweb.com.br/blog/qual-e-importancia-da-musica-na-escola-no-processo-de-aprendizagem/
http://www.cbvweb.com.br/blog/qual-e-importancia-da-musica-na-escola-no-processo-de-aprendizagem/
http://cantarparaletrar.blogspot.com.br/2012/11/sobradinho-sa-guarabira.html
http://cantarparaletrar.blogspot.com.br/2012/11/sobradinho-sa-guarabira.html
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PEDAGOGIA, DIDÁTICA E MUSEUS: A 
CONTRIBUIÇÃO NA CONSTRUÇÃO SOCIAL. 

 
Denise Aleksiejuk Costa 

. 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

        Parece incrível, se somarmos as qualidades dos 

animais, poderão obter através da somatória os seres 

humanos, porém, se somarmos ao mesmo tempo 

todos os extintos naturais dos animais os homens 

também os possuem, tanto os bons como os maus. 

Talvez um pouquinho mais ou menos, parecendo 

então ser a somatória de tudo. Quem sabe este seja 

o fato do ser humano entender o que é ser cada um 

desses animais. Parece ser uma ZAV (Zona de 

Aproximação da Verdade), pois, todos ou quase todos 

os conceitos sociais também são semelhantes ao 

mundo dos animais, parecendo então que é a primeira 

escola educacional existente no planeta terra, a 

“escola da natureza”, de onde tudo é extraído. 

 

        Ao estudarmos a história da Educação, 

percebemos que os conceitos de sua estrutura social 
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permeavam valores divergentes dos de hoje. É 

evidente que, através do processo evolutivo tornar-se-

ia claro essa percepção, porém, essa astúcia ao longo 

da história transformaria em novos modelos. 

Apresentados com novos estudos e técnicas 

desenvolvidas e distribuídas dentro do conceito 

social. Analisando então esses conceitos da 

educação primitiva e antiga, com os novos 

desenvolvimentos, percebemos então que alguns 

elos não foram respeitados, que de certa forma, foram 

impostos por uma classe minoritária, com poderes 

econômicos e sociais superiores aos da maioria. Hoje, 

percebemos claramente ao revermos esses 

conceitos, que o rumo da história foi alterado, 

modificado de acordo com os anseios e desejos 

econômicos, impondo-se em quase todos os setores.  

 

        Iniciada até mesmo de forma a reestruturar o 

pensamento do ser humano, para um objetivo maior, 

que seria a unificação de todos os povos, culturas, 

hábitos e costumes sociais. A esse desvio, até mesmo 

de conduta social onerou-se um preço muito alto para 

as sociedades em questão. Muitas dessas 
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sociedades deixaram de existir, muitos pereceram, 

grandes vultos e personagens que também vieram 

para modificar esse panorama de terror também, que 

havia se instalado no planeta, e de certa forma não 

conseguiram entender nada, mas, sabiam que 

alguma coisa haveria de ser feito. Com isto reviram, 

estudaram e re-concluíram com seus trabalhos, 

propondo novos conceitos sociais, na tentativa de 

reverter o conceito social implantado. É verdade, 

muitos cederam à própria vida para voltar à evolução 

almejada; desejada e programada. E muitos ainda 

doarão espontaneamente também, pois, ainda não 

conseguimos reverter totalmente este quadro, que 

durou mais de mil anos. Através desses estudos 

deixados pelos grandes e nobres personagens da 

história, tentaremos recompor uma pequena parcela 

para a compreensão do desenvolvimento e do estudo 

em questão. 

 

        Deixando bem claro, que o verdadeiro intuito e 

objetivo deste estudo, é tão e simplesmente 

demonstrar onde e quando esses valores foram 

deixados de lado, e logo a seguir onde foi retomado 
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os conceitos, para que possamos continuar e retomar 

as novas direções. 

2 - ANTROPOLOGIA. 

       A Antropologia se relaciona com os estudos dos 

seres humanos com uma expectativa biológica, social 

e humanista. A antropologia está classificada como 

uma ciência e se divide, de um modo geral, em dois 

grandes campos de pesquisa e estudos, a saber: A 

antropologia é fundamentalmente multi-cultural. Os 

primeiros desenvolvimentos antropológicos estudam 

os povos e culturas não ocidentais, porém a sua área 

de atuação nos dias de hoje concentra-se, em seu 

montante geral, nas atualizadas culturas ocidentais, 

tais como, as aglomerações urbanas e as sociedades 

industrializadas. Os antropólogos consideram 

primordial realizar os estudos em campo e atribuem 

especial importância aos estudos e experiências de 

primeira mão e, por isso, participam de atividades, 

hábitos, costumes e memórias, da própria sociedade 

em si. 

 

2.1-O estudo ou reflexão acerca do ser humano, do 

que lhe é específico.   
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2.2-Designação comum a diferentes ciências ou 

disciplinas cujas finalidades são descrever o ser 

humano e analisá-lo com base nas características 

biológicas (v. antropologia biológica) e socioculturais 

(v. antropologia cultural) dos diversos grupos em que 

se distribui, dando ênfase às diferenças e variações 

entre esses grupos.   

Antropologia física = Ciência que trata das pesquisas 

e estudos sobre a evolução biológica e a adaptação 

fisiológica dos seres humanos. 

 

2.3-Ciência que tem por objeto a variação biológica do 

ser humano, tanto em seu desenvolvimento evolutivo 

quanto em sua expressão histórica e contemporânea. 

 

 2.4 - Antropologia Cultural, ciência que trata das 

pesquisas e estudos que se ocupa com as formas em 

que as pessoas vivem em seu conceito de sociedade, 

ou melhor, as formas de evolução de sua língua, 

cultura e costumes.  
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2.5 - Antropologia Social, ramo da antropologia que 

trata das características socioculturais da 

humanidade (costumes, crenças, comportamento, 

organização social) e que se relaciona, portanto, com 

várias outras ciências, tais como: 

 

        Os primeiros registros históricos sobre o conceito 

de civilização e cultura iniciam-se no período da 

“evolução tribal”, onde os seres humanos idolatravam 

as pedras, as plantas e os animais expressados nas 

paredes das antigas cavernas os seus sentimentos 

mais íntimos, denominados até então como 

ideografia, ou melhor, a representação das idéias por 

meio de sinais que reproduzem objetos concretos 

(Aurélio B. de Holanda) e a pictografia, ou seja, o 

sistema de escrita da natureza das coisas, fatos, 

pessoas, etc., que evoca fortemente certas 

qualidades ou características de algo, ou o que é 

muito representativo dele, baseada em 

representações bastante simplificadas dos objetos da 

realidade (Aurélio B. de Holanda). 

 

3 - HOMEM PRIMITIVO 
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        O que se deve entender como homem primitivo, 

com certeza não é os que existiram nos primeiros 

tempos da Terra. Anterior a qualquer civilização, e a 

tudo quanto pareça próprio desses tempos, nem 

muito menos no que se diz das suas características, 

dos hábitos, dos costumes ou da vida humana. Mas, 

contemporâneo dos primeiros tempos de uma 

civilização, colonização, história, fundação de uma 

cidade etc.; antigo, ancestral, remoto, que coincide 

com a origem de uma determinada entidade; inicial, 

primevo.  

 

        Obrigatoriamente não existem vínculos políticos 

no processo dos homens primitivo, mas, por outro 

lado, em outras culturas sociais que se encontram no 

processo de evolução, estão em processo de 

formação, no mesmo período, pois, seria um engano 

pensar que todos possuíam ou possuem o mesmo 

grau de evolução social, encontram-se povos 

primitivos mais ou menos evoluídos. A língua e a 

cultura do homem primitivo representam à expressão 

máxima da sua unidade nacional.   
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        O sentimento de participação na comunidade 

são os pilares de sustentação dos homens primitivos. 

A consciência das tarefas a serem realizadas, todos 

possuem deveres, obrigações e direitos, e se por 

acaso aparecer um líder ninguém é obrigado a segui-

lo, porém, é um princípio para o processo da evolução 

social, que começa alterando todos os valores 

conquistados, somando dividindo ou multiplicando. 

Existem culturas que possuem o Conselho de 

Anciãos, hoje chamado de Gerontocracia, e que 

determinam as decisões a serem tomadas, e logo a 

seguir surgem às assembléias, não havendo chefes 

em particular, porém, em outras comunidades são 

eleitos chefes para desempenhar o papel do condutor 

da aldeia, tribo ou comunidade, já em outras 

civilizações são subdivididos em subgrupos de 

lideranças e somente eles podem participar das 

assembléias para tomarem decisões. Essas 

alternâncias proporcionaram o surgimento das formas 

hierárquicas e o início da politização das classes 

sociais. 
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        Os casos apresentados demonstram que o 

sistema da comunidade social pode ser regido por 

conselhos dos anciãos e o chefe, ou então o cacique 

da tribo, decidindo em conjunto sobre o destino da 

aldeia, atribuindo às atividades dos feiticeiros, 

implicando no curandeiro e sacerdote. Os líderes 

comunitários trabalhando com a população da aldeia, 

o chefe militar com os guerreiros e caçadores, e todos 

fazendo e participando da comunidade social, que em 

um primeiro instante essas três atividades eram 

praticadas por um único integrante e ao longo do 

tempo foram se decompondo, e hoje assumem a 

postura da Ciência, filosofia e Religião, e outras como 

as Forças Armadas (Exercito, Marinha e Aeronáutica), 

Políticas Sociais e Organizações Sociais. Na 

comunidade social todos exercem as suas funções 

em prol da própria sociedade, embora o sistema 

permaneça o mesmo conforme apresentado logo 

abaixo (fig. 1): 
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Fig. 1 
 
 
 
- Coletividade comum, a terra, a agricultura e a 

colheita pertenciam a todos da comunidade social. 

 

- Os indivíduos eram livres, embora existissem laços 

familiares e consanguíneos. 

 

- Dentro da comunidade todos possuem obrigações, 

direitos e deveres iguais, pois, o sistema era de 

cooperativa, embora essa visão não existisse na 

época. 
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- Embora homens e mulheres se encontrassem em pé 

de igualdade, a economia doméstica pertencia à 

mulher e as outras atividades subdivididas. 

 

- A educação infantil também era uma atividade de 

todos, pois, o processo praticado pelo grupo primitivo 

era o da assimilação e acomodação, e logo a seguir, 

apresentavam-se de forma teórica.  

 
 
4 - SISTEMA EDUCACIONAL. 
 
               Esta prática, citada acima, já era realizada a 

séculos, passando de geração para geração, 

tornando-se assim em atividades familiares, cada 

família era responsável por alguma tarefa social. O 

homem primitivo apresenta a educação em duas 

formas, a saber: Educação prática e teórica. 

 

Educação prática: a pratica da agricultura para 

alimentação da aldeia, construir abrigos para a 

proteção dos familiares, o processo de aprendizagem 

era por meio de imitação, assimilação e acomodação, 

fases essas que foram utilizadas nos 
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desenvolvimentos de Jean Piaget em suas pesquisas, 

após os sete anos devem se sujeitar a participar nas 

obrigações de forma consciente, exigindo deles 

trabalhos na ordem social, tanto os meninos como as 

meninas, cada qual com a sua realidade. O que se 

torna estranho neste momento é que eles já possuíam 

o entendimento da idade infantil, sete anos, que de 

certa forma é mantido até os dias de hoje. 

 

Educação teórica: ligado às atividades religiosas e 

rituais, tais como as cerimônias, as danças e práticas 

de feitiçaria, isto, para o nosso conceito de hoje, mas 

na realidade era o início do animatismo. A caça, 

expedição militar, a colheita, o plantio do grão, 

armazenamento dos animais. Função continuada, as 

cerimônias de iniciação, para ambos os sexos, 

somente que separados. 

 

        Hoje seria equivalente a educação escolar, e a 

prática, até pouco tempo atrás poderia ser 

considerada como a educação familiar, mas que hoje 

esta forma educacional está sendo entregue nas 

mãos das creches e escolas infantis, pois o conceito 
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da educação familiar se encontra em processo de 

modificação. 

 

        Embora a maior prática educacional do homem 

primitivo sempre foi a “educação para a vida e por 

meio da vida”, como função coletiva, através do senso 

comum social, a potencialidade sempre existiu. 

Atualmente as duas formas são legalizadas a 

“Educação como dever do Estado e da família”, 

conforme a Constituição Federal do Brasil112, a Lei de 

Diretrizes e Bases 9394/96 – LDB123, e o Estatuto da 

Criança e Adolescente – ECA Lei 8069134. 

 

        A diferença então entre o que se chama de 

“homem primitivo e o evoluído”, é que o primeiro não 

idealiza na forma legal, mas, realiza na forma prática. 

Enquanto o segundo idealiza na forma legal, mas, não 

realiza na forma prática. Isto equivale a dizer que a 

 
2 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Consultada em 16/06/2019 as 17:00 horas. 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Consultada 
em 16/06/2019 as 17:15 horas. 
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Consultada 
em 16/06/2019 as 17:45 horas. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

403 Denise Aleksiejuk Costa 

realização primitiva é a legalização evoluída, ficando 

então a pergunta: Porque chamar de primitivo a 

realização legalizada? Em outras palavras é concluir 

que a legalidade da prática está defasada em 

milhares de anos da legalidade teórica. Conclui-se 

então que essas são atividades educacionais 

praticadas de forma hierárquica e tradicionalista. 

 

        Para a realização destas atividades complexa 

havia a necessidade de decorar todos os movimentos 

dos rituais praticados nas tarefas diárias, bem como 

dos rituais religiosos. Somente que, para tudo isto 

havia a necessidade de se possuir um grande poder 

de memorização, foi quando se iníciou a formulação 

da escrita em forma de ideografia e a pictografia, e 

logo após iniciaram o desenvolvimento da escrita, que 

inicialmente foram reservadas para a utilização dos 

sacerdotes, que por sua vez a palavra sacerdote 

traduzido mais corretamente do latim, quer dizer “o 

escolhido por deus ou então o querido de deus”.  

 

        Logo a seguir foram desenvolvidas outras formas 

de escritas, como exemplo, na civilização egípcia, as 
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formas de “hieróglifos”, que traduzida, o mais próximo 

possível pode significar “As palavras de deus”. Outro 

exemplo clássico eram o Aramaico e o Hebraico, que 

para escreverem o nome de seu deus YHWH, os 

escribas lavavam as mãos e trocavam de pena, 

caneta ou estilete, e logo a seguir essas escritas 

passaram a ser consideradas sagradas. 

 

Educação familiar. 

 

        A Família em Sociologia é apresentada como 

sendo um grupo social, criado por vínculos de 

consangüíneo, parentesco ou então através do 

matrimônio, presente em todas as culturas. A família 

proporciona aos seus membros proteção, companhia, 

segurança e sociabilização. A estrutura e o papel da 

família variam segundo a cultura. A família 

socialmente falando é constituída por dois adultos de 

sexo opostos com filhos de ambos os sexos ou não, 

no conceito do homem primitivo, hoje este padrão 

social está se alterando, mas, mesmo assim ainda é 

a unidade principal da cultura social, embora algumas 
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atividades que eram realizadas pela família foram 

substituídas como dever do Estado.  

 

Educação religiosa. 

 

     A educação religiosa neste período era realizada 

pelos Xamãs, subdividido em classes de feiticeiros e 

curandeiros que se subdividem em sacerdotes e 

chefes de famílias. A origem do Xamanismo, já se 

perde ao longo dos estudos da história, pois já no 

período da pré-história, muitas aldeias e tribos 

praticavam-na, estas ocorrências já estão registradas 

há mais de 10 mil anos, bem antes de criarmos o 

conceito do princípio de civilização e cultura. Onde 

iníciou com certeza não se sabe, mas ao longo do 

tempo o xamanismo foi se espalhando pelo planeta, 

nos continentes americanos, na Europa, Áustria, 

Austrália, África, Sibéria, Prússia, etc., enfim o 

xamanismo foi se alastrando pelos continentes e 

chegou a se tornar, neste período, a maior religião do 

planeta terra. 
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        Hoje em dia, com tantas religiões espalhadas no 

planeta, muitas possuem os seus princípios 

doutrinários, bem como os hábitos e costume 

fundamentado no xamanismo, para isto basta 

observamos e perceberemos que este fato é verdade, 

para alguns filósofos e antropólogos este conceito 

religioso passa a ser a célula mãe de todas as outras, 

aqui, neste planeta. A característica básica do 

xamanismo é que tudo o que existe no planeta terra 

têm alma ou espírito, seja de ordem orgânica ou 

inorgânica, sendo desta forma uma evolução gradual 

e constante, até atingirmos escalas de 

desenvolvimento mais alto, como um quadro de 

evolução constante. No conceito etimológico a 

palavra xamanismo possui seu radical em: Xamã + 

ismo 

 

Xamã = esconjurado, exorcista, mago, xamanista que 

é a pessoa que pratica o Xamã. 

Ismo = derivado do grego significa doutrina, escola, 

teoria ou princípio artístico, filosófico ou religioso, 

através da prática ou resultado de peculiaridade de 

ação. 
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        Desta forma o significado de xamanismo passa 

a ser entendido como: “A doutrina ou religião com os 

princípios filosóficos, praticados pelos povos 

indígenas, fundamentada na intuição de que os 

espíritos bons ou espíritos maus são encaminhados 

pelos Xamãs”. 

 

         O Animismo é divulgado como sendo a doutrina 

que tenta explicar o funcionamento do corpo material 

humano, que foi formulada pelo médico e químico 

Georg Ernst Stahl (1660-1734) de origem alemã, com 

base no conceito tradicional de alma (Lt anima). 

Possuindo o entendimento de ser a doutrina que 

afirma a existência da alma humana, considerada 

como princípio e sustentação de todas as atividades 

orgânicas, especialmente das percepções, 

sentimentos e pensamentos, como forma patológica, 

ou então os estudos das paixões humanas. 

 

        Segundo Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917), 

antropólogo inglês, o primeiro estágio da evolução 

religiosa da humanidade, no qual o homem dito 
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primitivo crê que todas as formas identificáveis da 

natureza possuem uma alma e agem 

intencionalmente, porém esta concepção foi rejeitada 

pela Antropologia do século XX. Ou então como 

estágio primordial da atividade racional e cognitiva em 

nossa espécie, no qual a motivação e a ação 

intencional da subjetividade humana são atribuídas à 

realidade objetiva (conforme figura 2). 

5 - HOMEM ANTIGO. 

 
 
        A seguir, com a lei da evolução e o 

desenvolvimento social e cultural eles inauguraram 

um novo período, o da “evolução agrícola”, com esta 

evolução, onde há uma preocupação inicial com o 

cultivo da lavoura e seu excedente. Começam a 

comercializar entre eles mesmos, mas com o passar 
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dos anos aumentaram seus estoques e concluíram 

que existia a necessidade de exteriorizarem o 

excedente. Com isto eles aprimoraram a configuração 

ideográfica e pictográfica desenvolvendo a primeira 

forma de escrita local na Mesopotâmia, que significa 

“entre rios”, no caso os rios Tigres e Eufrates, que 

abarcam a planície fértil ou então o“fértil crescente”145.  

 

        Desenvolvida com a prioridade de registrar as 

relações de mercadorias, de uma região para a outra, 

logo a seguir foi utilizada para controle de estoque, 

mercadoria guardada em depósitos. Com o avanço no 

sistema de escrita, ou melhor, tipologias, começaram 

a utilizá-la para registrarem os fatos narrados sobre 

os mitos, lendas e poesias locais, e hoje os 

Arqueólogos, Antropólogos e Historiadores 

enquadram estas pequenas narrativas como fatos 

reais e existenciais, isto nos faz lembrar de Mario 

Quintano e os deuses locais, em o “Supremo 

Castigo”. 

 

 
5 Cezare Cantú. História Universal. Editora das Américas. São Paulo 
1953. 
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        Os primeiros códigos de éticas conhecidos 

surgiram no reino da Babilônia, no Oriente Médio. O 

rei babilônico Ur-Nammu editou (2050-2032 a.C.) o 

primeiro código de que se tem notícia. Com a 

descoberta da Suméria, descobriu-se que um dos 

primeiros sistemas de ética, conceitos, ordem social e 

justiça administrativa pertenciam a Suméria e não à 

Assíria e Babilônia, descobertas antes das 

escavações arqueológicas na região onde floresceu a 

Suméria.  Há, também, o código de Lipit-Ishtar, 

promulgado por um governante de Isin, composto por 

38 leis - legíveis na Barra parcialmente conservada e 

na sua cópia gravada em uma Estela de pedra em 

Lipit (1875- 1865 a.C.), logo a seguir surge o Rei da 

Babilônia Hamurabi (1728-1688 a.C.), é o governante 

mais importante da primeira dinastia, aumentou seu 

império a partir do Golfo Pérsico para o norte, ao longo 

dos vales dos rios Tigre e Eufrates, e para o litoral do 

mar Mediterrâneo, tornou-se mais conhecido ainda 

com o código de Hamurabi, esses códigos de éticas e 

condutas sociais já representam um “grande 

fenômeno social” da época, com isto, podemos 
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também perceber o início das “grandes 

miscigenações”156.    

 

        Se observarmos os estudos das civilizações e 

culturas antigas, ressaltamos o ato social, ali, também 

já estava presente: 

        “Uma ciência que se 
respeita faz remontar sua 
origem a Heródoto ou, pelo 
menos, a Aristóteles. Se a 
idade é sinal de distinção, 
tem a etnografia direito a 
todas as considerações. O 
primeiro homem da Idade 
da Pedra que, em torno da 
fogueira, provocou as 
risadas de seus 
companheiros contando-
lhes os costumes incríveis e 
cômicos das hordas 
vizinhas, é em certo 
sentido, o pai da etnografia, 
isto é, da Descrição dos 
Povos” (SMITH, KAJ 
BIRKET. 1965 p. 16). 

 
        Percebe-se então que o “ato social” evolui de 

acordo com o desenvolvimento humano, com esta 

evolução novos atos sociais entre os Sumerianos, os 

Lídios, os Persas, os Babilônicos, os Egípcios, os 

 
6 Enciclopédia Encarta Microsoft 2002. 
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Hebreus, até chegarmos aos Gregos (miscigenação 

entre povos, nações e culturas), em especial a 

Heródoto 484 – 425 a.C., mais conhecido como o “Pai 

da História”, chegando em Athenas por volta do ano 

de 447 a.C., onde logo conquistou a admiração e a 

simpatia da classe dos pensadores, dos homens 

conhecedores da Phisis, da Philosofia e dos Sofistas.  

 

        Surgem então os primeiros pensamentos em 

forma da representabilidade do “Estado”, como sendo 

a organização política que desempenha a autoridade 

sobre um território real. A característica principal do 

“Estado” é a soberania, reconhecida tanto dentro da 

própria nação representada pelo povo em solo pátrio, 

bem como por parte dos demais Estados. Por 

“Soberania”, subtende-se como sendo o “Soberano” 

que possui o “poder ou autoridade”, ou por grupos de 

pessoas com direito a tomar decisões e a resolver 

conflitos no meio de uma hierarquia política social. 

Bem como a capacidade de tomar essas decisões 

implicando na independência dos poderes externos e 

autoridade máxima sobre os grupos internos. 
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Educação grega. 
 
        Principais características: Educação Liberal. 
 
        A classificação do sistema educacional entre o 
período antigo e novo é considerada entre meados do 
século V a.C. 
 
 Antigo período Grego. 
 
I – Idade Homérica.  
 
        Homero, nome tradicionalmente atribuído ao 

famoso autor da Ilíada e da Odisséia, as duas grandes 

epopéias da Antigüidade na Grécia. A ILÍADA situa-

se no último ano da guerra de Tróia e narra a história 

do herói grego Aquiles e a derrota de Heitor, filho do 

rei Príamo. A ODISSÉIA, narra a viagem de retorno 

do herói grego Odisseu até sua ilha natal, Ítaca, os 

diversos perigos que enfrentou e sua vingança 

sangrenta contra os pretendentes de sua esposa 

Penélope167. 

 
        OS HINOS HOMÉRICOS, junto à Ilíada e à 

Odisséia figuram os chamados Hinos homéricos, uma 

 
7 Thomas Bulfinch. O livro de ouro da mitologia grega. Ediouro 
Publicações S. A. 26ª Edição R. Janeiro 2002. 
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série de poemas relativamente breves que celebram 

as façanhas de diversos deuses, compostos em um 

estilo épico similar e também atribuídos a Homero. 

 

        Os achados arqueológicos realizados durante os 

últimos 125 anos, em especial os de Heinrich 

Schlieman, têm demonstrado que grande parte da 

civilização descrita por Homero não era fictícia. Os 

poemas são, de certo modo, documentos históricos, e 

a discussão sobre este aspecto tem estado presente 

em todo momento no debate sobre sua criação. 

(Enciclopédia Digital Microsoft Encarta).  

 

        A educação neste período não possuía nenhuma 

organização, treino das atividades práticas, tudo era 

realizado em casa. O homem de ação e sabedoria era 

representado por duas personalidades, um 

representado por Aquiles, a primeira virtude do 

homem de ação ou guerreiro era a bravura. O outro 

era Ulisses, a primeira virtude do homem de conselho 

era o bom julgamento prático, com respeito ao seu 

próprio bem-estar. Sofrosine, os desejos e as paixões 
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fossem dominados a temperança do homem de 

sabedoria, equilíbrio ou a harmonia de pensamento. 

 

II – Período histórico. 

 

        Instituição dominante, cidade estado, limitadas 

aos membros da família. Como membro da cidade 

estado possuía as obrigações de cidadão a cumprir, 

como marido, pai, sacerdote e senhor dos escravos. 

No período anterior a organização era em função de 

se viver, enquanto na cidade estado é a vida perfeita. 

Desenvolvimento de personalidade livre e vigorosa, 

tornando-se o objetivo supremo a educação. 

 

        Na educação espartana não houve praticamente 

nenhuma alternância no sistema de cidade estado, 

Somente através da Constituição de Licurgo, 

transformando e estabelecendo uma nova ordem 

social, Esparta passa então a ser um estado militar. 

 

- Hilotas = Escravos. 

- Periecos = Homens livres, porém sem direito político. 
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- Homoios = Cidadãos espartanos, descendentes dos 

Dórios. 

 

        Transformação para o estado social, onde todos 

possuíam os mesmos direitos e deveres, na 

realidade, toda a sociedade transformou-se em uma 

grande escola, pois, todos os membros adultos 

tinham a obrigação de participar, como dever de 

cidadania na educação da juventude. O conceito 

educacional proporcionado pela cidade estado, 

apresentava as seguintes características: 

 

        0 – 7 anos, os cuidados eram praticados direto 

com as mães em seu lar, e logo após esta idade, a 

criança era colocada aos cuidados dos auxiliares, 

pedonomo, em casernas públicas custeada pela 

cidade estado. 

 

        Aos 12 anos de idade eram companheiros 

favoritos dos adultos e todo o contexto social 

participava da instrução. Esse processo permitia a 

absorção dos conceitos familiares, da religião, da vida 
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social, e até mesmo de outros povos, fazendo parte 

da instituição educativa. 

 

        Aos 18 – 20 anos, conquistava o direito de falar, 

dedicava-se aos estudos das armas e das manobras 

militares, colaborando com a instrução dos mais 

novos.  

 

        Aos 30 anos divergia em pouco dos serviços da 

verdadeira guerra e nos intervalos de paz eram 

praticadas com os escravos. 

 

        O que se deve entender como educação pública, 

no sentido espartano é que toda a sociedade 

participava na educação, em toda a vida, e os mais 

velhos aprovavam ou reprovavam os atos e atitudes 

de ser uma fonte constante de disciplina. Por escola 

pública subtende-se a participação do público, da 

sociedade na formação dos educandos, enquanto 

hoje, a escola pública é exatamente o inverso do que 

se era antes, os valores sociais e culturais inverteram-

se. 
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        Por escola pública, hoje subtende-se como 

sendo uma escola cujo a população não possui 

condições financeiras para custear a educação de seu 

filho, e por sua vez o estado é seu mantenedor, 

comandado por um conjunto de professores, 

diretores, coordenadores, Secretaria de Educação, 

Delegacias de Ensino e o Ministério da Educação e 

Cultura, porém, sem a participação ativa da própria 

comunidade; o que se considerava como homens 

livres e hoje é exatamente o inverso, muitos 

comentam que este sistema acaba com o conceito 

familiar, mas, muito pelo contrário, transforma toda a 

sociedade em uma grande família.  

 

Athenas. 

 

        Enquanto Esparta utilizava um processo mais 

social, muitos historiadores apontam como o início do 

comunismo, embora, o conceito familiar era muito 

mais amplo do que se pensava, no processo do seu 

sistema educacional. Já em Athenas esse valor, o 

familiar, foi preservado como um dos principais 

princípios para se manter, desenvolver e formar a 
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personalidade educacional. Todas as escolas eram 

de ordem particular, e quem articulava o sistema 

educacional era o estado. 

 

        Os primeiros sete anos, a educação era 

praticamente de forma inconsciente, no lar, nas ruas, 

no campo ou em qualquer situação. Após esta 

primeira fase, tudo estava interligado ao poder 

aquisitivo das famílias. Logo após poderia freqüentar 

dois cursos, a saber, o de musica e ginástica. Os 

educandos eram entregues aos pedagogos, tudo de 

certa forma fiscalizado pela corte do Areópago. Após 

os 16 anos ficava liberto do pedagogo, convivia mais 

com os jovens de sua idade, ficando então entregue 

ao funcionalismo público e para a prática da ginástica, 

o pedotriba, e para a orientação moral era o sofrinista.  

 

        Outra prática, na complementação educacional, 

a participação dos jovens nas festividades religiosas 

(combinando com o culto das belezas da vida e do 

desenvolvimento físico harmonioso) na procissão 

Panatenaica da frisa do Paternon. Sendo que a maior 

parte ou período educacional eram dedicados à 
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palestra (gr. Palaístra, derivado de palaío = eu luto, 

lugar onde se luta, local apropriado para as lutas ou 

exercícios, ginástica).  

 

        Percebe-se que a educação grega consistia em 

fazer, e somente em segundo lugar era um processo 

de ensino por imitação, pela formação das idéias da 

criança, pela autoridade, seus esforços à formação da 

conduta. Os meninos aprendiam a correr, saltar, lutar, 

salientar-se em exercícios físicos e disputas, tocar 

harpas, recitar poesias ao acompanhamento de 

harpa, ler, declamar e dançar. Na realidade, o 

contexto demonstra e indicam o domínio das 

emoções e paixões, de saber dar expressão pela 

ação, somente depois de todo esse saber é que a 

educação vem a ser uma instrução. 

 

        A educação grega sofreria muitas modificações 

a partir do momento em que foram entrando no seu 

sistema educacional os sofistas, que em um primeiro 

momento poder-se-ia considerar como sendo os 

primeiros professores profissionais, isto é, os que 
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recebiam dinheiro para ensinar aos alunos, qualquer 

coisa aos jovens gregos.  

 

        Foram considerados como desclassificados pela 

classe tradicionalista, os filósofos. Com o tempo 

houve também infiltrações de pessoas que não eram 

sofistas, mas, passava-se por tal situação para 

tirarem proveitos econômicos, e com isto à educação 

grega caiu muito. Se observarmos bem, esse 

processo está ocorrendo novamente nos dias de hoje, 

com tantos cursos que não são considerados 

acadêmicos e não possuindo validade nenhuma 

academicamente, isto, com certeza obrigam as 

instituições, a política e o sistema educacional a 

reverem seus conceitos. Esses fatos proporcionaram 

uma reforma no sistema educacional, que sempre 

esteve interligado com o sistema religioso, e a 

conduta moral ao código de ética social, estruturada 

na autoridade que se revelava ao desenvolvimento, 

fazendo com que as escolas de cunho religioso 

fossem desaparecendo aos poucos para que se 

pudesse realizar a instrução escolar, estruturada no 

treino racional. 
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        Sócrates, 470- 399 a.C., filósofo grego. 

Considerado como sendo um dos fundadores da 

filosofia moral, ou axiologia. Nascido em Atenas, 

familiarizou-se com a retórica e a dialética dos 

sofistas, pensadores profissionais que em sua 

vivência prática e teórica combateram com 

veemência. Surge então o pensamento socrático, 

revendo, reformando e reformulando os conceitos 

anteriores, trazendo um sistema com três 

propósitos178: 

 

1 – Demonstrar que o conhecimento era a base de 

toda ação virtuosa. 

2 – O conhecimento deve ser desenvolvido pelo 

próprio individuo, de sua própria existência, por meio 

do método dialético. 

3 – Através da maiêutica e a ironia Socrática. 

 

        Platão, 428- 347 a.C., filósofo grego, um dos 

pensadores mais criativos e influentes da filosofia 

 
8 Sócrates. Os Pensadores Abril Cultural. São Paulo 1987. 
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ocidental. Discípulo de Sócrates aceitou sua filosofia 

e sua forma dialética de debate. No ano de 387 a.C., 

fundou em Atenas a Academia. A educação das 

crianças expressa em sua obra “A República”, é 

constituída de ginástica, música e literatura. A 

educação superior divide-se em duas fases, a 

primeira é a cientifica, variando entre vinte até os trinta 

anos, com aritmética, geometria, música e 

astronomia, acrescentado mais cinco anos para a 

dialética, ou melhor, a filosofia, e perdura até os dias 

de hoje189. 

 

        Desses parâmetros é que surgem o princípio 

pedagógico fundamental de que é função da 

educação determinar o que cada indivíduo está mais 

apto a realizar e logo após prepará-lo para o serviço.        

 

- A virtude consistia no conhecimento ou em 

pensamentos integrais em contraposição a opiniões. 

 
9 Platão. Diálogos de Platão. Abril Cultural. São Paulo 1987. 
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- A virtude é a prudência, as paixões cuja virtude é a 

fortaleza, os desejos ou apetites, cuja virtude é a 

temperança. 

 

        A filiação a classe se dá na ordem de avaliação 

pessoal. Em outras palavras é como se fosse o teste 

de aptidão profissional, determinando a educação que 

a pessoa receberá. 

 

- A sociedade é composta por três classes, a saber:  

 

1 – Classe filosófica, devotada à procura do 

conhecimento, cuja virtude é a sabedoria. 

2 – Classe militar, devotada à guerra, cuja virtude é a 

honra. 

3 – Classe Industrial, devotada ao comercio e aos 

ofícios, cuja virtude é ganhar dinheiro. 

 

        Todos os cidadãos têm que participar igualmente 

nessa educação. Após a educação teórica intelectual, 

ou talvez simultaneamente, ministrava-se a educação 

pratica em cidadania. Se a classe dos filósofos 

conseguirem governar, a classe dos soldados, 
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proteger e defender de acordo com a direção da 

primeira, isto é, dos filósofos, e a classe dos artífices, 

obedecer às outras duas mantendo-as, então a justiça 

social será alcançada. Essa educação lembra bem a 

sociedade dos Hindus e mais especificamente a 

classe dos guerreiros e dos nobres mercadores, que 

ira sair o Janaismo e o Budismo, e da classe dos 

Brâmanes ira sair o Hinduismo. 

 

        Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo e cientista 

grego. Estudou em Atenas, na Academia de Platão. 

Foi tutor de Alexandre III o Grande. Em Atenas, 

inaugurou o Liceu, que chegou a ser conhecido como 

escola peripatética. Sua filosofia se baseia na 

biologia, no empirismo e no formalismo (dedução 

racional). Voltado e direcionado para uma orientação 

moral, este pensamento, neste período, já expandido 

encontra-se em varias escolas filosóficas da época, 

tais como epicuristas, cética e eclética. Para 

Aristóteles a realidade consistia na realização pelo 

objeto, pela entidade ou pelo fato de seu próprio fim, 

seja ela de um fenômeno físico ou social hominal. O 

bem hominal está na natureza da razão para reger a 
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conduta. Sendo assim Aristóteles divide o bem em 

duas razões a saber1910: 

 

1 – O bem intelecto, é produzido e ampliado pelo 

ensino, através do bem, fazer ser ligado à posse da 

verdade universal, proporcionando o 

desenvolvimento. 

2 – O bem do caráter, é o resultado dos hábitos e 

costumes corretos, descartando os princípios sociais 

animais, através do bem fazer, passando a ser o bem 

em ação, representando o aspecto social das idéias 

ou princípios de conduta de validez universal. 

 

        Neste período a criança até os seis anos de 

idade deveria ser educada pelos pais, e logo após 

este período, como uma obrigação do governo, mas, 

ao mesmo tempo os pais também possuíam a 

obrigação da educação moral, isto, implica em afirmar 

que todos os cidadãos possuem o dever de 

participação igual neste conceito de sociedade. No 

período do ginásio o objetivo da educação é 

 
10 Aristóteles. Os Pensadores Abril Cultural. São Paulo 1989. 
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desenvolver bons hábitos, dirigir as paixões e apetites 

e não somente a ginástica, através dos exercícios 

físicos, sendo suas principais matérias, a musica, a 

literatura e a moral ética como parte da educação 

intelectual, ficando vago o entendimento ensino 

superior, neste período, pois Aristóteles ainda estava 

conceituando em sua escola, o Liceu, que 

provavelmente incluiria a matemática, física, 

astronomia e a biologia, e acima de tudo isto a 

dialética como sendo a filosofia e a lógica. 

 

        Bem como posteriormente, ainda surgiriam as 

escolas de retóricas, pelos até então denominados de 

sofistas, e as escolas dialéticas representadas pelos 

filósofos, que alem de possuírem um treino intelectual, 

a realidade é que possuíam também o cunho 

religioso. Percebe-se, então que os gregos nas suas 

primeiras perspectivas obtiveram a grande conquista 

da personalidade, do esforço e empenho individual 

como ser social, conquistando, após o entendimento 

do que se considerava como sendo a “educação”, em 

sei tempo. 
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        Mas, que para isto havia e sempre haverá a 

necessidade de se respeitar a própria evolução social 

e histórica, da nação e de todos os povos. Iniciada 

dentro do período Homérico, conceituando através 

dos guerreiros e conselheiros, extraindo o conceito 

educacional familiar e social, na tentativa de organizar 

a sociedade em uma grande classe social 

educacional, herdadas de certa forma dos homens 

primitivos. 

 

        Já em Athenas o ser humano recebeu mais 

importância, pois, o estado percebeu que para 

conquistar novos valores e ideais o governo deveria 

ditar e valorizar mais as regras educacionais, porém, 

sem jamais se perder o conceito de educação liberal 

e familiar, que é, de certa forma realizada pelos 

cidadãos livres, como uma grande família. 

Tipicamente, como conseqüência da evolução social, 

as miscigenações biológicas, culturais e sociais 

trouxeram novos valores educacionais para a Grécia, 

com isto os velhos valores sociais tiveram que ser 

revistos, pois, esta agitação proporcionaria a 
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assimilação e acomodação social e cultural, de outras 

nações. 

 

        Desta forma surgem os filósofos gregos 

reestruturando esses novos conceitos educacionais, 

Sócrates, em especial atenção demonstrando que o 

ser humano é o centro das atenções sociais e morais. 

Platão trazendo novos conceitos educacionais 

através de sua “Republica”. Aristóteles, conceituando 

a educação através da ética pessoal e social, criando, 

conceituando e harmonizando esses conflitos, entre o 

antigo sistema educacional perante a nova, em 

processo de formação, no contexto individualista que 

estava se formando. 

 

        Deste momento até os dias de hoje, permanece 

a problematização educacional, pois, essa 

miscigenação biológica, social e cultural, a cada dia 

expande-se mais e mais, revelando novos conceitos 

que muitas civilizações ainda não tinham se 

percebido, ocorrendo então, até os dias de hoje, cada 

vez mais, passando pela era da globalização e hoje 

na ação global. Mesmo com a interferência e 
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influencia da civilização e cultura romana, na 

representação do pensamento individualista, 

trazendo os conceitos do cristianismo, a civilização e 

cultura grega já se tinha tornado cosmopolita e 

universal. Embora alguns possuam a visão de que o 

pensamento dos filósofos não possua a expressão 

continua do pensamento social e cultural. Mas, 

perduram até os dias de hoje, e com toda a certeza 

ainda continuará por milhares de anos. 

 
 
6 - EDUCAÇÃO 
 
      Os primeiros registros históricos sobre o conceito 

de civilização e cultura iniciam-se no período da 

“evolução tribal”, onde os seres humanos idolatravam 

as pedras, as plantas e os animais expressados nas 

paredes das antigas cavernas, pois, todo o contexto 

educacional se respalda no religioso.  

 

        Por sistemas subtende-se como sendo o 

conjunto de elementos, concretos ou abstratos, 

intelectualmente organizado, concebido pelo espírito, 

através das hipóteses, das crenças dos objetos de 
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reflexão, ou ainda, da convicção, unidos pelo 

fundamento da doutrina, a ideologia ou teoria, 

logicamente solidárias, consideradas nas suas 

relações de regras ou leis que fundamentam 

determinada ciência, fornecendo explicação para uma 

grande quantidade de fatos numa ordem que torna 

mais fácil a sua observação e estudo, assim sendo o 

homem primitivo apresenta as seguintes 

características: 

 

- Sistema Político e social; Sistema de Produção; 

Sistema Educacional; Sistema familiar; Sistema 

Religioso. 

 

        Os seus sentimentos mais íntimos expressados, 

denominados até então como ideografia, ou melhor, a 

representação das idéias por meio de sinais que 

reproduzem objetos concretos (Aurélio B. de Holanda) 

e a pictografia, ou seja, o sistema de escrita da 

natureza das coisas, fatos, pessoas, etc., que evoca 

fortemente certas qualidades ou características de 

algo, ou o que é muito representativo dele, baseada 

em representações bastante simplificadas dos 
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objetos da realidade (Aurélio B. de Holanda), já 

representam o princípio da educação. 

 

       De acordo com grandes estudiosos a educação 

hoje passa a ser um grande fenômeno. 

Acontecimento este incompreendido pelo sistema 

social e Acadêmico. A grande questão na realidade 

não deveria ser esta, mas sim, em primeiro conceituar 

o que é verdadeiramente a educação, para depois 

compreender o que é um fenômeno, na possibilidade 

de compreensão tanto de um como do outro. 

 

        Percebe-se então certa dificuldade criada pela 

própria Academia em tentar conceituar, ou até mesmo 

definir o que é a educação e seu processo evolutivo. 

Se os prováveis idiomas ainda possuem valores 

sociais, acredita-se então que se deveria iniciar 

pesquisando o seu valor e significado etimológico e 

filológico. Por uma analise geral a educação pode ser 

o ato ou ação, ou melhor, o efeito de educar (-se). 

Processo pelo qual se desenvolve a capacidade 

física, intelectual e moral da criança e do ser humano 

em geral, visando à sua melhor integração individual 
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e social. Os conhecimentos ou as aptidões resultantes 

de tal processo. Este processo pode atingir melhores 

resultados através do conhecimento científico e os 

métodos empregados na obtenção de tais resultados, 

dos níveis ou tipo de instrução e ensino.  

 

          De acordo com o dicionário de Latim, de 

Francisco Torrinha (1942, p. 278), educa é igual à 

Edusa, que por sua vez é a deusa grega que preside 

a alimentação infantil, com isto podemos então 

concluir que a atividade do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC está incompatível com a sua realidade. 

Se essa realidade for realmente verdadeira, a função 

das escolas atualmente deveria ter como função 

básica o acompanhamento da distribuição de 

merendas, bem como a alimentação em geral para a 

população infantil e escolar, independente de serem 

carentes ou não. 

 

        Bem..., parece que hoje a função da escola está 

mais próxima desta realidade. Isto pode desencadear 

outras interpretações diferentes, sem contarmos os 

atropelos de profissionais da área social, 
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administrativa e o próprio corpo docente. Desta forma 

ficamos todos a mercê de antigos sofistas, onde eles 

cobravam para conduzir seus conhecimentos a quem 

precisasse, pois não existia um Órgão Público que 

praticasse essa atividade, no caso em questão a 

Instrução. Se pensarmos bem fica então configurado 

a necessidade de um “Ministério da Instrução e 

Ensino Social - MIES”, já que o outro possui 

atividades diferentes e divergenciados, pois nunca 

educou, mas tão simplesmente instruiu. Mesmo 

porque o conceito de Educação é muito mais amplo 

do que o próprio Ministério da Educação e Cultura – 

MEC imagina.    

 

        Já para Emmanuel Kant2011 a educação tem por 

objetivo, levar o homem ao desenvolvimento de toda 

a sua perfectibilidade, porém, Kerschensteiner amplia 

afirmando que a educação é ato de amor, pelo qual o 

ser hominídeo procura elevar ao seu plano, o 

amadurecimento da consciência ainda imatura (J. H. 

Pires - Educação para a morte). O pensamento de J. 

 
11 Emmanuel Kant. Os Pensadores. Abril Cultural; São Paulo 1989. 
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H. Pires complementa o pensamento de Kant e 

Kerschensteiner, ao afirmar que a educação é a 

integração, em outras palavras, a somatória das 

instruções, que é concretizada através do ato 

educacional, e por isso a educação tem que ser para 

a vida e para morte, pois, o homem que teme a morte, 

é porque não soube viver (Manoel Portasio). 

 

        A instrução familiar é a primeira a lhe ser dada, 

moldando-se ao mundo, inicialmente pela educação 

familiar, no lar, logo após, a educação social, na 

escola, e depois a educação profissional ou 

experiencial (J. H. Pires - Educação para a morte), 

percebemos então que o conceito da educação 

primitiva estava bem próximo de J. H. Pires, e por sua 

vez, do que estamos conceituando.  

 

        Com essas características a “educação” pode se 

subdividir em cinco características, a saber: 1 – 

Instrução Familiar; 2 – Instrução Social; 3 – Instrução 

Escolar; 4 – Instrução Religiosa; 5 – Instrução 

Profissional. Concluímos então que a associação de 

todas as instruções é denominada como sendo o 
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“fenômeno educacional”, ou melhor, a Educação.   

Portanto, quem não distribui educação em pé de 

igualdade e para todos trai os objetivos existenciais 

do homem, da humanidade e de Deus, pois, a luz do 

sol aquece a todos. 

 

        Percebe-se então que esses conceitos têm que 

ser revistos, pois, a instrução familiar, de acordo com 

o “novo contexto social” está deixando de existir. Por 

sua vez a instrução social está entrelaçada com a 

instrução escolar, e não se percebe a “escola” 

promovendo a “socialização” dos educandos no 

contexto social, e por outro lado à instrução escolar 

está passando também por um processo de “mutação 

educacional”, para as novas exigências sociais e 

também trabalhistas, e a instrução religiosa está 

“disputando esta fatia do mercado”, pois todos os 

freqüentadores passaram a ser considerados 

clientes, consumidores em potencial. 

 

        Através de todos os setores acadêmicos, 

podemos recompor a provável história da educação, 

pois, em qualquer instância sempre existiu a 
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preocupação básica da instrução, de como transpor o 

conhecimento de um para o outro. 

 
        O que se percebe então é a ausência de 

conhecimento dos outros setores, por não se 

especializarem em outras atividades instrucionais, por 

não conhecerem como se realiza o processo das 

outras instruções, pelos profissionais de ensino e 

instrução escolar. 

 
 
7 - ANÁLISE EDUCACIONAL 
 
Instrução Familiar: 
 
        A Família é definida, em sociologia, como sendo 

um grupo de pessoas vivendo em uma sociedade, 

fundamentalmente, é criada por ligações de 

consangüinidade, ou de casamentos (ou uma 

condição similar) presente praticado por todas os 

tipos de culturas sociais. A família pode proporcionar 

a seus componentes o amparo, a companhia, a 

segurança social e familiar, bem como a 

sociabilização. A estrutura e o papel da família variam 

segundo a cultura social.  
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        A família padrão, isto é, constituída de dois 

adultos de sexo diferentes, isto de acordo com a 

constituição cível, com filhos (as), em caráter geral, é 

a unidade principal das sociedades mais avançadas. 

Na família mono parental, isto é, o pai ou então a mãe, 

os filhos vivem só com o pai ou só com a mãe em 

situação de celibato social, viuvez ou divórcio. A 

família nuclear era a unidade mais comum na época 

pré-industrial e ainda é a unidade básica de 

organização social na maior parte das sociedades 

industrializadas modernas. Entretanto, a família 

moderna tem variado no que diz respeito a sua forma 

mais tradicional, bem como nas suas funções, 

composição, ciclo de vida e nos papéis da mãe e do 

pai.  

 

        Todos os países industrializados estão 

experimentando tendências familiares similares às do 

Ocidente. O avanço dos métodos de controle da 

natalidade e a legalização do aborto em outros paises 

reduziram de forma considerável o número de famílias 

mono parentais não auto-suficientes. Além disso, em 
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todas as sociedades industriais estão aparecendo 

unidades familiares menores com uma fase pós-

paternal mais longa. Nos países em desenvolvimento, 

a taxa de filhos que sobrevivem em uma família tem 

aumentado com rapidez à medida que vão sendo 

controladas as enfermidades infecciosas, a fome e 

outras causas da mortalidade infantil. Entretanto, a 

redução desta taxa de mortalidade infantil e o 

conseqüente crescimento da população apresentam 

nesses países um grave problema de recursos para a 

manutenção dos filhos. 

 

- Relações e práticas do individuo, da figura masculina 

e feminina, da confrontação e dos papeis sociais. 

 

- Do significado às mudanças internas e externas, das 

regras e valores bem como da identidade. 

- Da instituição familiar social, do pensamento formal, 

das relações concretas e simbólicas acarretando em 

necessidades sociais, da divisão sexual e do controle 

da sexualidade e do trabalho social, de acordo com os 

artigos 204, 226, 227 da Constituição Brasileira. 
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        Esses conceitos sociais e mais o processo 

educacional desenvolvido pelos profissionais da 

educação, em não aceitarem essas provas como uma 

somatória nas estatísticas, desenvolvidas pelo MEC, 

maquiando as pesquisas e alterando os valores 

obtidos, isto, sem contar com os processos 

educacionais desenvolvidos, copiados de outros 

paises e implantados dentro da realidade nacional, 

com certeza não precisa ser nenhum profeta para 

concluir que não será um sucesso, o que se deve 

então fazer para que se atinjam os objetivos 

desejados pelos estatutos? 

 

        Neste novo contexto social, por uma condição 

sócio econômica, de muitas empresas diminuírem 

seus gastos, na tentativa de aumentar o seu lucro, 

viabiliza uma mão de obra com o custo menor, com 

esta visão, esses grandes empresários começam a 

olhar para o sexo feminino, e as contratações em 

todas as áreas começam a aumentar proporcionando 

uma economia maior para as empresas.  
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        Mas, por outro lado uma despesa maior para o 

estado e para as próprias empresas também, 

diminuindo as arrecadações, mas aumentando as 

despesas, pois, isto proporcionou a demissão de 

muitos pais de famílias, sem empregos, mas com a 

garantia da Constituição, as despesas estaduais 

aumentaram, sem contar que esses pais não podem 

realizar uma capacitação profissional, embora a 

“Constituição Brasileira” diga que sim, para 

retornarem ao mercado, a Constituição comenta que 

isto é um dever do “Estado”, mas não se percebe o 

estado realizando esta tal capacitação para a 

sociedade de acordo com o artigo 203. 

 

        Com isto, a demanda de muitas mães de família 

aumentam diariamente, de certa forma 

sobrecarregam as atividades das mães, porque além 

de trabalharem fora, quando chegam, ainda têm que 

continuar sua jornada em casa nos afazeres 

domésticos, isto acaba provocando uma sobre carga, 

ficam estressadas e procuram recursos médicos em 

ambulatórios, clinica particulares, municipais ou 

estaduais, e o governo por sua vez aumentam as 
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taxas e os impostos para tentarem sanar esses 

imprevistos. 

 

        A outra possibilidade é que os próprios pais de 

família fiquem em casa tomando conta dos filhos 

enquanto as mães saem para trabalhar, somente que 

esses pais que não possuem uma realidade sócio 

educacional e cultural, não estão preparados para 

tomarem conta das filhas e isto dependendo dos 

problemas pessoais podem ocasionar desvios de 

caráter e conduta moral proporcionando até mesmo 

estupros entre o pai e as filhas, mas, por outro lado à 

ausência do pai e da mãe pode proporcionar o estupro 

entre o irmão e a irmã em fase de desenvolvimento 

físico, é o que esta relatado em forma de boletim de 

ocorrência policial nas delegacias públicas de 

atendimento aos menores e especializadas. 

 

        Mas, por sua vez as mães de família ao sentirem 

esse sabor de realização pessoal e profissional, se 

especializam cada vez mais nessas áreas de atuação 

profissional, então qual passa a ser a solução? Pedir 

para que voltem atrás, não existe essa possibilidade, 
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nem por um ou outro motivo qualquer, pois, todos 

possuem a “liberdade de arbítrio”, o recuo não existe. 

Não basta somente exterminar com conceito e o 

sentimento familiar, transformando a afetividade entre 

pais, mães e filhos (as) em apenas, quando acontece, 

bom dia e boa noite, agora tentam exterminar também 

com o relacionamento entre os seres humanos, 

tentando criar uma nova relação e emoção entre a 

máquina e o ser humano. 

 

        Ficando a pergunta então: Qual será a proposta 

para a educação social e familiar para as próximas 

gerações? 

 

        Hoje com esse conceito de modernidade, pelo 

menos é o que se deseja que se acredite, mas, na 

realidade é a necessidade econômica da família, em 

geral, isto vale para o contexto mundial, caiu muito, 

está se dissolvendo, de certo, já que os períodos são 

outros, pode-se proporcionar a saída da mulher de 

dentro de casa, ou do conceito do que se atribui como 

sendo uma “família”, ou melhor, o outro lado que o 

governo não se propunha a realizar. 
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        Agora, tem que ser realizadas pelas escolas 

embora a constituição afirme outros valores, que 

realizava até então o conceito de “Instrução familiar”, 

hoje tem que ser realizadas pelas creches, escolas 

primárias, secundarias e até mesmo universitária, isto 

significa que a “Instrução familiar” passou do seio da 

família para uma “obrigação das escolas”, mas as 

escolas não estavam e ainda não estão estruturadas 

para essa realidade, por maior que seja o empenho 

dos professores (as) e dos alunos (as), eles ainda 

assim são estranhos entre si, não existindo a 

afetividade familiar, a criança dorme com os pais e 

acorda com os professores, a pergunta então é: Como 

pode ser criado e desenvolvido a “afetividade familiar” 

na criança que possui essa realidade? 

 

        Isto para famílias que possuem um poder 

econômico maior, já as famílias que não possuem 

essa realidade são obrigadas a dispor de outras 

soluções, tais como, contratar uma vizinha para tomar 

conta das crianças, o que pode provocar um 

desencadeamento de processos “Instruções 
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familiares”, divergenciados, pois, essas pessoas 

normalmente não estão preparadas para tal evento 

social e também afetivos, por não possuir creches e 

professores qualificados para toda a população. 

 

        Quando muito se consegue é deixar que esse 

processo de “Instrução familiar” seja realizado por 

parentes próximos, primas, tias, cunhadas e até 

mesmo os avós. Nos primeiros casos, existem os 

fatores de afetividade cruzada, até mesmo um 

confronto entre os filhos verdadeiros e os que não 

são, isto é, os que foram deixados para se tomar 

conta, embora no caso de existir uma afetividade 

maior perante os avós, existe o problema de 

defasagem social, cultural e educacional, perante os 

netos que vão para as escolas e os avós, que em 

muitos casos não conseguem acompanhar esta 

evolução social, contribuindo com que a “Instrução” 

proporcionada para os netos seja desatualizada em 

duas gerações, pois a instrução que recebemos são 

as que nossos pais nos instruíram que, já está uma 

geração atrasada e a dos avós são as dos bisavós. 
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        Por outro lado, como se não bastasse, ainda 

temos os filhos dos professores em geral, e muitos 

ainda podem se perguntar e comentar: O que tem a 

ver com o caso os filhos dos professores? Em 

princípio nada, mas também não podemos deixar de 

citar os três tipos de profissionais existentes no 

mercado de trabalho educacional, como já citado 

anteriormente, o professor que é formado, portanto 

ele conquistou o seu espaço e o professor natural, 

que alem de ser formado ele é apaixonado pela sua 

profissão, pois, como comentado também 

anteriormente ensinar é: No mínimo aprender duas 

vezes. 

 

        Mas, a analise está colocada nos profissionais 

da primeira opção, pois, o contexto social econômico 

também é valido para eles em geral, com isto, ao 

saírem para o trabalho eles também deixam seus 

filhos nas mesmas condições do que a sociedade em 

geral, para conseguirem conquistar uma liberdade 

econômica, também vão trabalhar fora, ficando 

novamente a pergunta, com quem ficarão seus filhos? 
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        E a resposta todos nós já sabemos qual será, 

nas creches, escolas infantis, primarias, secundarias 

ou até mesmo faculdades ou universidades, sendo 

então a Instrução escolar confiada em outros tipos de 

profissionais, tanto podendo ser pior, igual ou até 

mesmo melhor do que os próprios “pais professores”, 

mas o pior ainda não é essa analise, a mais triste é 

saber que se falharam com seus filhos podem 

também falhar com os filhos dos outros, ou vice versa, 

isto equivale a dizer “falham como professores e 

também como pais”, mas por outro lado, os 

professores naturais, amam como professores e 

como pais, ficando somente a frustração de saber que 

seus filhos podem ser instruídos na escola por 

professores desse nível, mas a compensação torna-

se amável, no contexto da instrução familiar, onde o 

professor natural pode desfazer essa possibilidade. 

  

        Essas soluções, mesmo não sendo boas, mas 

são, não se pode negar, mas, só possuirão uma 

validade por mais uma geração, isto é, as próximas 

gerações, já não mais aceitarão essa realidade social, 

pois as próximas já são as que colocaram seus filhos 
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para serem instruídos por outros métodos e com isto, 

não sentem essa satisfação, afetividade, e com 

certeza como não realizaram esta atividade para si, 

também não realizarão para outros, mesmo sendo 

para as filhas ou netos, pois, existem alguns valores 

que anteriormente a mulher não conhecia, e hoje por 

uma necessidade econômica, alem da realização 

pessoal e profissional não a permitem mais voltar 

atrás.  

 

Instrução Social: 

 

        Neste caso muitos demonstram que a gestão 

democrática da instrução (antiga educação), 

demonstradas (João Baptista Bastos) possui suas 

origens no poder emanado do povo, mas, cujos 

anseios não são realizados, embora todos os políticos 

sejam eleitos através do voto democrático, porém, ao 

chegarem ao seu destino, novos valores são 

implantados e tudo termina como sempre, quem rege 

o sistema é a minoria e determina também as 

necessidades do país e não do povo, sendo que a sua 

proposta educacional é direcionada para ele através 
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de suas necessidades, uma escola verdadeira para a 

sociedade. 

 

        Os cinco enganos e a cidade democrática (Chico 

Alencar) mostram a grande confusão, o lugar que 

moramos é como o grande caos, que é necessário 

para a evolução, mas, mesmo dentro desse caos não 

são todos que assimilam o direito e a cidadania, no 

parecer educacional, que a democracia e o socialismo 

não transpassam o cotidiano dentro da escola e 

sendo desta forma, o Estado não pode fazer nada e 

como conseqüência a escola não muda a sociedade.  

 

        A educação, como gestão democrática e a 

participação popular (Marilia Pontes Sposito) traz o 

conceito de que é necessário a implicação de todos 

os envolvidos verdadeiramente, para que isto possa 

ocorrer, que muitos desses verdadeiros motivos foram 

alterados socialmente para atender os mais 

favorecidos economicamente, que devem ser 

redefinidas, a participação de órgãos e seus 

verdadeiros interesses na educação, não permitindo 
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a politização educacional para a conquista da gestão 

democrática e a qualidade de ensino. 

 

        A administração escolar e a qualidade de ensino 

(Vitor Henrique Paro), têm a ver com a capacitação 

profissional, que esse sistema já vem sendo praticado 

nas camadas sociais privilegiadas, porém, como é o 

povo que financia todo órgão estatal, através das 

arrecadações de impostos, dessa capacitação dos 

profissionais, o único objetivo é o educando, através 

da didática e da pedagogia, devendo haver, para 

tanto, a interação entre todos para a realização 

educacional. A evolução social só é realizada 

(permitida) através da “teoria do caos”, que sem este 

caos não existe evolução, só é conhecida (percebida) 

quando conseguimos entender o esquema de 

funcionamento e assim sendo torna-se permitida, pelo 

conhecimento e não pelo desconhecimento. 

 

        Ao se perceber e se permitir surgem os (falsos) 

conceitos de direito e cidadania, nem todos 

conseguem assimilar, proporcionando conceitos 

enganosos, também, criando a zona de turbulências 
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(telefone sem fio), entre o que é, o que não é, e o que 

deveria ser. Demonstrando o relacionamento dos 

sistemas sócios políticos. A diferença clássica é que 

a democracia e o socialismo são partes integrantes da 

Instrução Social, mas, essa instrução não pode e não 

deve ser somente isto, é a “Conscientização da 

Sociedade” em geral, podendo ser expressa numa 

única palavra “Educação”. 

 

        Com isto a Educação, antes de qualquer coisa é 

possuir a liberdade de aprender, da globalização à 

ação global. E isto, não depende exclusivamente do 

Estado, mas, tão e somente da “Conscientização da 

Sociedade”. Com esses parâmetros, percebem-se o 

nascimento dos desejos e anseios sociais, saindo da 

fase de agitação, assimilação e acomodação para a 

realização da evolução social de forma decisiva. 

Percebe-se então que todos os textos produzidos 

trazem a realidade social educacional, e que 

realmente é um trabalho árduo a ser realizado, mas 

por outro lado existem setores que estão contra e 

outros a favor, bem vejamos então quem está e quem 

não está. Aparentemente, de acordo com as 
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propostas apresentadas até o presente momento à 

autocracia ou então os burocratas-burgueses e mais 

alguns setores dentro do sistema hierárquico. 

 

        Não, não é verdade, existem mais alguns setores 

interessados com que esses fatos não ocorram. É o 

da marginalização social, infantil e adolescente, 

realmente, hoje ele representa outro setor 

economicamente lucrativo, pois, caso a gestão 

democrática possua uma expressão tão verdadeira 

quanto à expressa nos livros, então não haverá mais 

a necessidade de se colocar crianças, jovens e 

adolescentes para realizar todo serviço, de 

dependência química à prostituição infanto-juvenil, se 

é que se pode dizer assim, que representa uma soma 

muito alta em dinheiro e subempregos, tal exemplo, é 

o que ocorre no Rio de Janeiro e nas periferias das 

grandes capitais, como então a gestão democrática 

atuara para proporcionar uma educação melhor para 

as pessoas desta comunidade? 

 

        Percebe-se então que os dois grandes setores 

estão trabalhando nos extremos, e a comunidade 
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social está centrada, como e quem se propõe a 

resolver o mais grave, sim, pois, o mais simples é 

passível de projetos e sugestões. Se em um instante 

de lucidez, da população em geral, verificar e ler a 

constituição brasileira perceberá que a solução está 

de certa forma, resolvida, por exemplo, o artigo 203, 

204 referente à “Assistência Social”, já o artigo 205, 

tramita sobre a educação, direitos e deveres do 

“Estado e da Família”, o artigo 215 refere-se aos 

“Direitos da Cultura”, o artigo 217 sobre o “Desporto”. 

 

        Mas o que mais chama a atenção é em relação 

ao artigo 226, tramitando sobre “A Família, da criança, 

do adolescente e do idoso”, somente que não se 

possui o entendimento do que é esta “proteção do 

estado”, mas ela se torna mais satisfatória no artigo 

227, já o artigo 229 tramita o “Dever” dos pais dos 

filhos maiores e o artigo 230, posiciona como o 

“Dever” é de todos. Mas essa realidade não é 

somente na área educacional, também é condicional 

a várias atividades sociais. Nos dias de hoje, se 

pudéssemos comparar a educação com qualquer 
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outra atividade profissional social, com toda a certeza 

seria entre a medicina, o médico e a doença. 

 

        Quando se fica doente, a primeira providencia a 

se tomar é a busca de um profissional da área da 

saúde, a procura de tratamento clinico, acompanhado 

de supervisão através das receitas editadas pelos 

profissionais da área, os médicos. Porém, é claro que 

toda e qualquer tipo de doença não é curada com os 

diversos tipos de medicamentos. Medicamentos 

esses desenvolvidos por um quadro de 

pesquisadores e por grandes laboratórios, e logo 

depois de industrializados são comercializados. 

 

        Somente que esses remédios, na realidade o 

que eles realmente realizam no corpo do ser humano 

é a atenuação da dor, ou melhor, do sintoma, 

proporcionando um bem estar, uma sensação mais 

agradável, a verdade é que eles não curam, tais 

exemplos podem ser analisados na artrite, artrose, 

gripe, câncer, e muitas outras ainda, pois quem 

realmente cura é o próprio corpo, através de seu 

sistema de defesa. Percebe-se então que o intuito não 
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é realmente realizar a cura verdadeira, pois, o 

problema da doença, apesar de ser aflorada ou 

expurgada no corpo material, a sua origem verdadeira 

está no corpo espiritual, ou então, na alma, porém 

como vivemos na era do capitalismo selvagem, e que 

os profissionais da medicina acreditam somente na 

execução da matéria, que só existe um corpo, ou 

então, um amontoado de carne, ossos, músculos, etc.  

 

        Enquanto os profissionais da medicina 

verdadeiramente não perceberem que o ser humano 

é mais do que isto, perceberem a existência do 

espírito, ou da alma do ser encarnado, acredita que a 

medicina convencional está chegando ao seu fim. 

Hoje, mais do que nunca há a necessidade de rever 

determinados conceitos, para que se possa deixar de 

se preocupar com os sintomas, e verdadeiramente 

partir para a cura da doença, e não para a 

sintomatologia.  

 

        Desta forma, também é a educação, existindo os 

mesmos problemas, enquanto ficarmos tentando 

resolver determinados tipos de problemas 
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irrelevantes, e não percebermos que o mais 

importante é entender que não basta fazermos e 

desenvolvermos projetos educacionais, para 

combatermos os sintomas sociais, pois, estaríamos 

copiando o mesmo sistema da medicina, por fazer 

parte do capitalismo, não é resolvido simplesmente 

por não ser conveniente. 

 

        Isto de certa forma faz lembrar o comentário de 

um elemento passador de drogas: Nós diluímos a 

potência das drogas (cocaína e craque) para não 

matar o viciado. Mas, não se preocupando com sua 

vida, porém, simplesmente que se o viciado morrer 

quem é que vai continuar a comprar as drogas? Em 

outras palavras, o que o passador de drogas quer 

dizer, é que se o viciado morre o seu comércio tende 

a falir. Se observarmos bem hoje em dia uma das 

maiores atividades comerciais que existe no país, 

com certeza é a educação. 

 

        Este paralelo traçado com a medicina pode 

elucidar muito bem o processo educativo também, 

pois, são muitos semelhantes. O sistema educacional 
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implantado atualmente, bem como qualquer outro 

sistema não surtirá efeito também, pois, só foram 

percebidas as necessidades materiais. Esquecendo 

as necessidades espirituais, que são os mesmos 

parâmetros esquecidos pela medicina, são os 

mesmos pela educação, que essas atitudes levam ao 

mesmo destino da medicina, a falência e o descrédito 

social, nos dois ou mais sistema, que só perceberam 

a existência da matéria, deixando de perceber a 

existência da alma, do espírito, bem como das 

necessidades do corpo material e espiritual. 

 

        Esses processos podem ser mais observados, 

através de uma exposição ampla, permitindo ao leitor 

uma visão maior sobre os casos. Imaginemos então 

uma companhia automobilística qualquer, que 

fabrique automóveis no processo automatizado, 

computadorizado e robotizado. A idéia que podemos 

retirar deste exemplo é que todos os automóveis são 

construídos da mesma forma, e com os mesmos 

processos, logo, conclui-se que todos os automóveis 

são iguais. É evidente que não se devem considerar 

as cores e os opcionais qualquer. A pergunta neste 
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instante é que se eles são todos iguais, então porque 

apresentam defeitos diferentes uns dos outros? 

 

        É lógico que as conclusões para este caso não 

devem ser direcionadas para o processo de 

fabricação seriada, mas sim, para quem compra e 

dirige o automóvel, pois, o diferencial está no 

motorista e não no automóvel em si. É a maneira que 

o motorista vai conduzir e dar manutenção no 

automóvel é que faz com que apresentem defeitos 

diferentes. A proposta agora é reverter para o 

processo hominal. Se Deus constrói todos os corpos 

iguais, então porque cada corpo humano apresenta 

doenças diferentes? A resposta com certeza também 

será semelhante à do automóvel. É a maneira com 

que cada espírito irá conduzir seus corpos materiais. 

Ainda dentro do desenvolvimento da medicina, e 

estruturado neste pensamento conclui-se então que o 

processo científico de clonagem também é paliativa, 

e muitos ainda assim mesmo perguntarão: Por quê?  

 

        A resposta para esse “Por que”, de certa forma é 

simples. Quando se pensa em clonagem deve-se 
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sempre pensar nos prováveis defeitos dos 

automóveis, na utilização deles, ao se deparar com 

alguns problemas de manutenção, trocam-se as 

peças. Reparam-se as necessidades mecânicas e o 

automóvel está pronto novamente para o motorista 

utilizado-lo. 

 

        Ficando então a grande questão, resolveu? 

 

        Digamos inicialmente que sim, pois, dentro de 

um próximo período irá acontecer tudo de novo, 

porque o motorista do automóvel é o mesmo. 

Concluímos então que enquanto não revermos 

nossos conceitos esses problemas aumentarão cada 

vez mais, pois, procuram-se soluções para casos 

paliativos, enquanto a verdadeira solução estaria em 

outro módulo. Isso quer dizer que, enquanto não for 

proposta uma capacitação para que esse motorista 

reveja os seus próprios conceitos, talvez, não seja 

conveniente entregar-lhe um automóvel para que ele 

possa conduzir os próprios conceitos de vida. 
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        Essa capacitação no processo evolutivo é o 

direito à vida, devemos então rever as próprias 

existências. Em relação à clonagem, o processo é 

exatamente o mesmo, não adianta realizar a 

substituição dos órgãos se não for realizada a 

capacitação do ser humano em questão, ou melhor, 

do espírito. Percebe-se então, que neste período 

evolutivo à aceitação da existência de algo mais, além 

do corpo material já se iníciou, pois, ficou estagnado 

mais de mil e duzentos anos, no qual tornou-se 

conhecido como idade média, ou período negro da 

humanidade, através do dogmatismo da Igreja 

Católica, que na realidade, também não conduziu a 

lugar nenhum, somente à mitologia, bem como a 

ideologias fanáticas, estagnando assim a evolução 

espiritual. 

 

        Que o ser humano é mais do que se imagina, que 

possui outros atributos além do corpo carnal, 

chamado inicialmente por alma, enquanto encarnado 

ou reencarnado, e espírito quanto liberto da matéria. 

Desta forma podemos perceber que todas as 

providências materiais tomadas em relação ao ser 
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hominal não obtiveram êxito pleno, por não 

considerarem esses parâmetros de referências. Que 

todos os diagnósticos levaram a soluções 

materialistas e nunca espirituais, e por ser assim não 

atingiram o verdadeiro âmago da questão “A evolução 

do espírito”, mas tão e somente a evolução 

tecnológica e material. 

 

        Denotamos então, como evolução o processo ao 

qual o senso comum designa como prováveis 

doenças, ou ainda distúrbios dos sentidos, 

condicionando a imperfeição da matéria moral, do 

caráter e da ética, como exemplo “O ser e a 

imaginação”. Percebemos então que em relação ao 

processo educacional do ser humano, também é 

condicional ao automóvel, bem como a medicina e a 

clonagem, em outras palavras, o condicionamento 

materialista. 

 

        A preocupação básica da educação é explicitada 

na Constituição Brasileira, como maior lei do Estado, 

logo a seguir pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 - 

LDB, na tentativa de regulamentar o Estatuto da 
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Criança e Adolescente – ECA, tudo de certa forma 

monitorado pelo Ministério da Educação e Cultura – 

MEC, para abastecer, ou melhor, cumprir a 

Constituição Brasileira, e isto demonstra mais uma 

vez o lado materialista das pessoas, bem como da 

própria Nação em questão, e é desta forma que 

avaliamos a evolução das grandes Nações, provando 

que não se educa o espírito do ser humano, mas sim 

e tão somente a matéria do ser, e no máximo informar 

e atualiza-lo em relação à sua existência.  

 

8 - EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO. 

 

        Como já definimos anteriormente o significado 

da educação etimologicamente, agora os estudos 

apontam para a necessidade do entendimento sobre 

o espírito. O Espiritismo, como muitos pensam, não é 

um estudo novo, pois como já foi demonstrado 

através dos trabalhos realizados por grandes 

filósofos. E também ao analisar outras religiões, inicia-

se sempre com a primeira concepção de Deus. 
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        A palavra Espírito em português é derivada de 

Spiritu em latim, que possui um dos significados de “O 

sopro Divino”, pois o latim era mais utilizado no 

período negro da idade média, por religiosos 

católicos, mas por sua vez o próprio latim possui suas 

raízes filológicas no grego, tal como a palavra 

“ ”, transliterada como pneuma e traduzida 

para o português como espírito, alma, inteligência, 

gênio, sendo esta a mais utilizada na Bíblia, como 

demonstrado na versão grega. Neste momento cabe-

nos uma reflexão, em relação ao processo histórico 

da evolução do pensamento humano, e também em 

relação à educação. 

 

        Através da síntese filosófica e educacional 

percebemos que o início da preocupação do ser 

humano, com a sua própria conduta social, que muito 

pouco mudou até o presente momento. Como 

percebemos, iníciou-se nas civilizações primitivas, 

passamos a seguir para as culturas antigas, e logo 

após em grandes desenvolvimentos culturais e 

sociais, como exemplo a própria civilização da Grécia, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

464 Denise Aleksiejuk Costa 

berço dos grandes desenvolvimentos filosóficos da 

época. 

 

        Iniciando, através dos seus pensamentos 

filosóficos direcionados à natureza e seu 

entendimento, chegamos ao movimento socrático, 

demarcando certa preocupação com o perfil social 

dos seres humanos, sua ética, moral e caráter, 

através de sua dialética e maiêutica, denotando em si 

mesmo a preocupação do aprendizado e ensino para 

os jovens da época. Tomamos conhecimento desses 

fatos através de seu discípulo Platão, que também 

contribuiu em muito para esta evolução educacional, 

trazendo novos conceitos sociais com seus trabalhos 

e também com sua escola a Academia. Nesse 

período, parece que o melhor sistema era ser 

discípulo dos grandes mestres, pois, surgem então 

Aristóteles como sendo discípulo de Platão. 

 

        Aristóteles revê os próprios conceitos de seu 

mestre e amigo, lança novos trabalhos e repassa 

todos os conceitos em sua escola o Liceu, também, 

utilizando o processo peripatético, sua filosofia se 
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baseia na biologia, no empirismo e no formalismo 

(dedução racional). Esses movimentos que iniciaram 

muito timidamente, agora tomam outras proporções, 

surgindo então diversas escolas e pensamentos, cada 

qual tentando trazer as suas expressividades sociais. 

 

        No parecer desta análise, esse movimento que 

até então não possuía uma conotação religiosa atinge 

o seu auge com os trabalhos realizados secretamente 

por Plotino, em sua escola. Através também de seu 

discípulo, Porfírio, pois, o mestre, pela analogia do 

enredo e da história desejava passar por 

despercebido perante o conceito social, o que se 

torna uma atitude não muito comum para a época, e 

ao mesmo tempo ser e possuir um grande caráter. 

 

        Neste ponto agradecemos então a certa 

imoralidade de seu discípulo Porfírio, ao escrever e 

organizar todos os trabalhos de seu mestre, caso 

contrário, hoje não conheceríamos as obras de 

Plotino. No meu pequeno parecer, a educação 

religiosa e ao mesmo tempo espírita, pela analogia 

dos trabalhos dos autores falece, ou melhor, 
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desencarna neste momento, para fazer encarnar 

simples e ignorante o dogmatismo católico, que 

durante aproximadamente mil anos de inexperiências 

trouxe-nos grandes conflitos religiosos e sociais. 

 

        Logo a seguir, reencarnam grandes vultos 

históricos como, por exemplo, René Descartes e sua 

filosofia racionalista, colaborando com suas obras 

para que pudéssemos ter uma compreensão melhor 

sobre “As Paixões da Alma”, para colaborarem com o 

ressurgimento do pensamento espírita, onde a 

retomada pela educação espírita retomaria seu rumo 

novamente em beneficio dos seres humanos no 

planeta Terra. Que haveria de vir muitos ainda para 

incorporar a luta dos espíritos, mesmo que com outras 

conotações religiosas, o espírito verdadeiro ainda 

assim traz as verdadeiras mensagens, mesmo porque 

é uma prova de evolução. 

 

        As verdades que seriam discutidas sobre a 

existência de Deus, bem como da natureza do espírito 

humano, dos pensamentos metafísicos, dos 

discursos e os princípios do conhecimento humano, 
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para tentarem construir o tratado da metafísica da 

alma, considerando a fenomenologia do espírito em 

seu contexto social (diversos autores). Percebemos 

ainda que, podemos continuar de onde paramos, na 

tentativa de recuperar tantas vidas, almas e espíritos 

que ficaram perdidos ao longo deste desenvolvimento 

social, que não é ideal a nenhuma civilização, cultura 

e sociedade existente. 

 

        No delineamento da educação a partir da criança 

pequena J. J. Rousseau é considerado como uma das 

personalidades mais destacadas da história da 

pedagogia, apesar de não ter sido propriamente um 

educador. Todavia, suas idéias muito influenciaram 

na educação da modernidade. Foi ele quem 

centralizou a questão da infância na educação, 

evidenciando a necessidade de não mais considerar 

a criança como um homem pequeno, mas que ela vive 

em um mundo próprio cabendo ao adulto 

compreendê-la.2112 

 
12Jean Jacques Rousseau, Os Pensadores. Abril Cultural VI – XXIV. 

São Paulo 1978. 
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        Porém o verdadeiro fundador da educação social 

autônoma, complementando o processo desenvolvido 

por Rousseau, foi Johann Heinrich Pestalozzi, 

dedicando sua vida a educação, como um direito e 

patrimônio da humanidade, desejava ardentemente a 

elevação do ser humano por meio da “educação do 

povo”. Com isto, transforma-se no fundador da 

“educação social” e da escola popular, com o sistema 

socialismo humanitário, através do amor e do 

sacrifício realizado para os outros.  Ainda no Século 

XVIII, no auge da Revolução Francesa, destaca-se a 

sua figura, ele é considerado o “educador da 

humanidade”, destacando alguns pontos importantes 

no seu desenvolvimento: 

 

- Educação e vida domestica; A família é o ponto de 

referencia; A educação social civil, como 

prolongamento da família; A escola popular, através 

do cotidiano, com suas tradições e trabalhos, com 

sentido econômico e intelectual, uma escola social; A 

educação livre, idéia humanista sem fronteiras 

nacionais, sem limites de caráter, eminentemente 
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moral. Influenciado por Rousseau, preocupou-se com 

a formação do homem natural, contrariamente ao seu 

antecessor, buscou unir esse homem à sua “realidade 

histórica”2213  

 
9 - EDUCAÇÃO, INSTRUÇÃO E MUSEU. 
 
        Já definido e configurado a educação e 

instrução, partiremos para outras definições, tais 

como Pedagogia e Didática, e a interligação entre as 

duas e o momento em que elas interagem uma com a 

outra, mostrando desta forma a ligação entre instruir 

e ensinar, desde o período do início da escrita até o 

presente momento. 

 

        Há mais ou menos dois mil anos atrás Pedagogo 

era o escravo da família que conduzia a criança até a 

escola, responsável pelo caminho de ida e de volta, e 

também pelo transporte da criança e do material 

utilizado pela criança. 

 

 
13 Johann Heinrich Pestalozzi 1746-1827. Enciclopédia Encarta 
Microsoft. São Paulo 2002.   
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        Esta função ao longo dos milênios foi sofrendo 

mutações e alterando o seu verdadeiro significado, 

por uma postura de alguns escravos executarem tão 

bem a função, que novas atividades foram sendo 

acrescentadas até um ponto que para conseguirem 

acompanhar o desenvolvimento juvenil tiveram que 

também estudar tanto quanto ou até mais do que o 

jovem a quem eles eram responsáveis. Hoje 

Pedagogo significa que é o profissional que aplica as 

teorias, as ciências e os métodos da Educação, do 

Ensino e de suas ideias, isto de acordo com o 

desenvolvimento de vida, de cada criança e dos 

meios sociais em que vivem. 

 

         O estudo dos ideais de educação, segundo 

determinada concepção de vida, e dos meios 

(processos e técnicas) mais eficientes para efetivar 

estes ideais. Mas também hoje já existe a Andragogia. 

Que por sua vez cria novas nomenclaturas, que passa 

a ser o profissional que aplica as teorias, das ciência 

e os métodos da reeducação, do reensino e de suas 

ideias de vida de cada adulto e dos meios sociais em 

que vivem, reestruturando-os para um novo contesto 
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social, cujo na sua infância não possuiu a 

oportunidade de usufruir do processo pedagógico. 

 

        Analisando a outra palavra Didática, que 

representa o ato das técnicas de ensinar. O início da 

escrita de acordo com alguns estudiosos era do 

sistema cuneiforme, isto é, que tem forma de cunha, 

com uma das mãos utilizava-se a cunha e com a outra 

o macete para bater na cunha e deixar marcado em 

algum material. 

 

        Príncipe Cadmo, um grande emigrante oriundo 

da Fenícia, fundador da cidade de Tebas na Grécia, 

levou para a cidade o conhecimento das letras e do 

alfabeto, de onde começou ensinando ao povo deste 

local. Com o passar do tempo criara-se o sistema de 

aprender as primeiras letras e formando os primeiros 

caracteres com um estilete de ferro, que eram 

impressos sobre uma tabua pequena coberta com 

uma pequena camada de cera. Logo após foram 

desenvolvidas técnicas que não precisavam mais 

utilizar as duas mãos, e simplesmente os dedos para 

segurar os estiletes de bambus, depois as penas, logo 
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depois as máquinas de escrever e hoje os 

computadores. Desta forma o primeiro significado da 

palavra Didática  é: Procurar, estudar, encontrar uma 

maneira de utilizando os dedos com movimentos para 

todos os lados conseguir imprimir as informações, 

para posteriormente passar a outras pessoas, desta 

forma fica configurado o primeiro momento em que 

um ser humano se preocupa em deixar algum 

registro, isto é, ensinar a outros seres humanos. 

 

        Mais adiante a palavra Didática assume a 

postura de que na Grécia, de acordo com os 

acontecimentos históricos da época, eram os 

conjuntos de preceitos ordenados, de instruções 

respectivas as encenações dramáticas nos teatros, de 

caráter pratico, planejado com as técnicas literais, 

pelo autor e cedido para os atores que representavam 

os papeis desta obra. Envolvendo desta forma o 

prefixo Di (gr. Dis) que significa dois, isto é, o autor e 

o ator, o autor em desenvolver as instruções para que 

o ator por sua vez interprete-as para a plateia ou para 

o público, para que possam compreender a obra do 

autor de uma maneira mais fácil, isto é, através dos 
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movimentos para todos os lados dos atores, isto 

representa a transformação da escrita em 

representação através dos movimentos. A este 

conjunto de técnicas, de escrever, de interpretar, de 

educar e de encontrar os recursos humanos é 

atribuído o nome de Didática, pois necessitamos 

primeiro nos instruirmos, acharmos as técnicas 

certas, para depois ensinarmos. 

 

        A este conjunto de técnicas, de escrever, de 

interpretar, de educar e de encontrar os recursos 

humanos é atribuído o nome de Didática, pois 

necessitamos primeiro nos instruirmos, acharmos as 

técnicas certas, para depois ensinarmos, conforme 

analise abaixo: 

 

Didática  = Ensinar  

               = Instruir  

 

Mataino = Ensinar, aprender, acostumar, habituar  

              = Habituar-se, acostumar-se, tomar 

conhecimento 
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Ekpaideuo = Educar, instruir 

                  = Amestrar, adestrar  

 

        Como podemos observar as três palavras 

possuem praticamente os mesmos significados, 

apenas com pequenas diferenças, mas mantendo o 

mesmo conteúdo. 

 

        Nas três palavras encontramos a preocupação 

básica de instruir e ensinar. 

 

        A palavra instruir demonstra um ato, uma pratica 

por alguém, isto é, o prefixo in significa dentro, 

transmitir conhecimento para dentro, cientificar-se, 

adquirir conhecimento, isto significa primeiro eu me 

instruo para depois eu ensinar. 

 

        Por sua vez a palavra ensinar com o prefixo em 

demonstrar uma idéia de local e também que é 

praticado para alguém. 

 

        A palavra ensinar significa ministrar o ensino, 

que por sua vez deriva de educar, que por sua vez 
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tem origem na Deusa Grega Edusa, que significa 

presidir a alimentação das crianças, desta forma cria-

se um vínculo entre a palavra Pedagogo e Educação, 

que tem por objetivo educar a ação praticada. 

 

        Com tudo isto, percebe-se que o prefixo Di (gr. 

Dis ) continua até os dias de hoje, com a formação de 

Dak que em via de regra significa dedos, somando os 

dois prefixos teríamos Didak e passa a possuir o 

significado de ensinar e instruir, pois tanto utilizamos 

os dedos para ensino como para nos instruirmos 

através de nossas escritas, acrescentando desta 

forma a palavra aticar que significa achar e procurar, 

os métodos certos que os professores procuram na 

Pedagogia  para passar as informações aos alunos .  

 

        Portanto a partir destas definições a palavra 

Didática assume a postura de: 

 

                 “O conjunto de técnicas e processos, jeito 

ou habilidade especial de executar, de fazer, de 

administrar, orientar e determinar a posição em 

relação ao ato praticado ou efeito de aprender através 
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das técnicas e teorias da ciência, da educação e do 

ensino pelo meio de análise dos ideais de educação, 

conforme uma determinada compreensão de vida e 

dos meios mais competentes para estes ideais”. 

 

        Assim sendo, para que ocorra o citado acima, 

primeiro temos que optar em inicialmente 

determinarmos em que devemos nos instruir para 

depois o que devemos ensinar a alguém, com 

técnicas e conhecimentos do que iremos transmitir a 

nossos semelhantes. Após estes estudos, 

percebemos que em qualquer comunidade sempre 

existiu, existe e existira a necessidade e a 

preocupação de transmitir e repartir os 

conhecimentos da área de ensino. Portanto ensinar ë 

mais do que levar conhecimento, é mais do que um 

dever, é uma missão. 

Arte, história nos museus paulistas. 

        É de conhecimento acadêmico que a origem do 

Museu, está ligado à Mitologia Grega, Mouseion, ou 

seja, templo das nove musas filha de Zeus com 

Mnemosine (divindade da memória), ligadas a 
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diferentes atividades das artes e ciências e memórias, 

mas, somente após a Idade Média, o significado do 

período “colecionismo privado” traria o contesto de 

Museu nos dias de hoje2314, como citado no Estatuto 

de Museus e dá outras providências legal: Lei Nº 

11.904, de 14 de janeiro de 20092415. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: Institui o  

Art. 1o  Consideram-se museus, para os efeitos 

desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que 

conservam, investigam, comunicam, interpretam e 

expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, 

educação, contemplação e turismo, conjuntos e 

coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 

 
14 Leticia Julião. Apontamentos sobre a História do Museu. 
http://www.cultura.mg.gov.br/arquivos/Museus/File/caderno-
diretrizes/cadernodiretrizes_segundaparte.pdf. Consulta realizada em 
15/06/2019 as 23:27 horas 
15 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l11904.htm consultado em 16/06/2019. 
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ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 

público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento.  

Parágrafo único.  Enquadrar-se-ão nesta Lei as 

instituições e os processos museológicos voltados 

para o trabalho com o patrimônio cultural e o território 

visando ao desenvolvimento cultural e 

socioeconômico e à participação das comunidades.   

Art. 2o - São princípios fundamentais dos 
museus:  

I – a valorização da dignidade humana;  

II – a promoção da cidadania;  

III – o cumprimento da função social;  

IV – a valorização e preservação do patrimônio 
cultural e ambiental;  

V – a universalidade do acesso, o respeito e a 
valorização à diversidade cultural;  

VI – o intercâmbio institucional.  

Parágrafo único.  A aplicação deste artigo está 

vinculada aos princípios basilares do Plano Nacional 
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de Cultura e do regime de proteção e valorização do 

patrimônio cultural.  

         Afinal, o Brasil cumpre as suas regras, normas 

e Leis? Conforme diversas programações 

posicionadas pela própria ONU? Com toda a certeza 

sim. Quem não cumpre as exigências sociais é a 

própria população, até mesmo pelo condicional social, 

econômico e político, e isto nos faz lembrar: A fabula 

do milho premiado (autor desconhecido)2516. 

         Essas reflexões citadas acima trazem em si 

sugestões imperativas a se pensar a inovação em 

ambos os campos do conhecimento social, ou seja, 

entender a importância, nos dias atuais, dos 

pressupostos Pedagógico e Didático que, vise a 

construção da cidadania participativa em aversão às 

ações causadoras de diversas formas de abuso e 

bestialidade. Educação em seu amplo sentido que, 

para se tornar liberdade de expressão, participação e 

pensamentos, franquia como conjetura a “adaptação” 

dos educandos e educadores aos modos de projeto 

 
16 https://metaforas.com.br/2000-10-14/milho-premiado.htm 
consultado em 16/06/2019 as 13:13 horas. 
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de vida que se acham registrados no status quo 

vivente; ao seu oposto, necessita trazer em seus 

escopos e objetivos da solicitação às paixões2617, à 

meditação, à solidariedade, à ética2718, à estética e ao 

cognitivo criador e crítico, como elementos capazes 

de desconstruir as diversas ignorâncias sociais e 

culturais inadequadas à construção dos humanos em 

seu processo de evolução humana. 

Os museus possuem a sua colaboração social e 

cultural na edificação da instrução e construção do 

conhecimento, que podem mudar os diversos 

questionamentos políticos e econômicos, seu 

empenho na constituição da educação 

transformadora e emancipatória, através de suas 

práticas realizadas no passado, e o processo 

evolutivo da Pedagogia, Andragogia e Didáticas no 

beneficiamento das novas tecnologias. Diria até 

mesmo como não sendo uma perspectiva inovadora, 

 
17 Rene Descartes. As Paixões da Alma. Os Pensadores Abril Cultural. 
São Paulo 1978.  
18 Aristóteles. Ética a Nicomaco. Os Pensadores Abril Cultural. São 
Paulo 1979. Friedrich Nietsche. Humano, demasiadamente humano. 
Os Pensadores Abril Cultural. São Paulo 1980. Dietrich Bonhoeffer. 
Ética Editora Sinodal 2002. 
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pois, já existe há alguns séculos, mas sim, um 

reconhecimento da História da Humanidade, 

contribuindo para sua melhoria. 

 

         Abaixo, lista de muitos Museus encontrados em 

São Paulo, capital, com grande demonstração e 

adversidade em seu processo de sincretismo cultural, 

tanto de ordem privada como de municipal, estadual 

e federal, nas diversas observâncias passadas 

encontram-se em seus diversos departamentos 

culturais, demonstrando todo o passado cultural 

desenvolvido pela humanidade. A construção do 

conhecimento científico pela educação: saberes 

científicos e populares, uma oposição? 

- Acervo do Palácio dos Bandeirantes Morumbi 

Público estadual. 1985Acervo histórico e artístico. 

- Casa Guilherme de Almeida Perdizes Público 

estadual.1979Casa-museu; acervo musical, artístico 

e literário.  

- Casa Modernista Vila Mariana Público Municipal 

2008Casa-museu; Acervo histórico e artístico 

- Catavento Cultural e Educacional Sé Público 

estadual.2009Acervo científico (interativo).  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

482 Denise Aleksiejuk Costa 

- Centro de Memória Bunge Jardim São Luís Privado 

1994 Acervo histórico-institucional.  

- Centro Vila Mariana Privado 2002 Acervo histórico-

institucional.  

- Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo Jardim Paulista Público 

estadual (universitário) 2004 Acervo histórico-

institucional.  

- Centro Jardim Paulista Público estadual 

(universitário) 1992 Acervo histórico-institucional.  

- Centro Pró-Memória do Club Atlético Paulistano 

Jardim Paulista Privada. n. d. Esportes, institucional.  

- Centro Pró-Memória Hans Nobiling do Esporte Clube 

Pinheiros Privado 1998 Acervo histórico-institucional. 

- Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos 

Brasileiros da USP Butantã Público estadual 

(universitário) 1968 Acervo artístico. 

- Coleção Jardim Paulista Público estadual 

(universitário). n. d. Acervo científico (biológico). 

- Estação Ciência Lapa Público estadual 

(universitário). 1987 Acervo científico (interativo).  

- Estação Pinacoteca Bom Retiro Público 

estadual.2004 Acervo artístico e documental.  
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- Fundação Cultural Ema Gordon Klabin 

PinheirosPrivado. 1978 Casa-museu; acervo 

biográfico e artístico. 

- Fundação Maria Luísa e Oscar Americano Morumbi 

Privado.1974. Casa-museu; acervo biográfico, 

histórico e artístico.  

- Herbário Butantã Público estadual (universitário). 

1932 Herbário.  

- Instituto Moreira Salles Consolação Privado 1991 

Complexo cultural; acervo documental, artístico e 

audiovisual. 

- Instituto Museu e Biblioteca de Odontologia de São 

Paulo Doutor Elias Rosenthal Santana Privado 1986 

Acervo científico (odontologia).  

- Memorial da América Latina Funda Público estadual 

1989 Complexo cultural; acervo artístico, etnográfico, 

antropológico e documental.  

- Memorial da Resistência de São Paulo Bom Retiro 

Público estadual 2009 Acervo histórico 

- Memorial do Imigrante Mooca Público estadual 1998 

Acervo histórico.  

- Memorial Pernambucanas Campo Limpo Privado 

2005 Acervo histórico-institucional. 
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- Museu Afro Brasil Moema Público estadual 2004 

Acervo artístico, histórico e etnográfico. 

- Museu Anchieta Sé Privado 1979 Acervo histórico-

artístico.  

- Museu Banespa Sé Privado 1965 Acervo histórico-

institucional e artístico. 

- Museu Belas Artes de São Paulo Vila Mariana 

Privado 2007 Acervo artístico, histórico e institucional. 

- Museu Biológico do Instituto Butantã Público 

estadual 1912 Acervo científico (biologia). 

- Museu Botânico Dr. João Barbosa Rodrigues 

Cursino Público estadual 1978 Acervo científico 

(botânica). 

 - Museu Brasileiro da Escultura Pinheiros Privado 

1995 Acervo artístico.  

- Museu Ceroplástico Augusto Esteves Jardim 

Paulista Público estadual (universitário) 1980 Acervo 

didático (medicina) e artístico.  

- Museu da Caixa Econômica Federal Sé Público 

federal 1989 Acervo histórico-institucional.  

- Museu da Casa Brasileira Pinheiros Público estadual 

1970 Acervo histórico-artístico (mobiliário).  
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- Museu da Educação e do Brinquedo Butantã Público 

estadual (universitário) 1999 Acervo temático. 

- Museu da Energia de São Paulo Santa Cecília 

Privado 2005 Acervo científico-tecnológico.  

- Museu da Imagem e do Som de São Paulo Pinheiros 

Pública estadual 1970 Audiovisual. 

- Museu da Imprensa Automotiva Vila Romana 

Privada 2017Acervo temático  

- Museu da Lâmpada Jabaquara Privada 2012 Acervo 

temático.  

- Museu da Língua Portuguesa Bom Retiro Pública 

estadual 2006 Linguístico (interativo). 

- Museu da Pessoa Pinheiros Privada 1992 

Histórico, antropologia) (virtual).  

- Museu da Polícia Civil do Estado de São 

Paulo (Museu do Crime) Butantã Público estadual. n. 

d. Acervo histórico-institucional (museu de polícia). 

- Museu de Anatomia Humana Professor Alfonso 

Bovero Butantã Pública estadual (universitária) 1914 

Ciências (biologia). 

- Museu de Anatomia Veterinária Professor Doutor 

Plínio Pinto e Silva Butantã Pública estadual 

(universitária) 1984 Ciências (biologia).  
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- Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 

de São Paulo Butantã (Cidade Universitária - USP) 

pública estadual (universitária) 

1989Arqueológico, etnográfico.  

- Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando 

Álvares Penteado Consolação Privada 1961 Artes 

visuais.  

- Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo Butantã Pública estadual (universitária) 

1963 Artes visuais.  

- Museu de Arte de São Paulo Bela Vista Privada 1947 

Artes visuais. 

- Museu de Arte Mágica, Ilusionismo e Prestidigitação 

João Peixoto dos Santos Ipiranga Privada 1982 

Temático.  

- Museu de Arte Moderna de São Paulo Moema 

(Parque do Ibirapuera) Privada 1948 Artes visuais.  

- Museu de Arte Sacra de São Paulo Bom Retiro 

Pública estadual 1970 Artes visuais (sacra). 

- Museu de Ciências da Universidade de São Paulo 

Butantã Pública estadual (universitária) 2005 

Ciências. 
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- Museu de Farmácia Butantã Pública estadual 

(universitária) 1992 Ciências. 

- Museu de Geociências do Instituto de Geociências 

da Universidade de São Paulo Butantã Pública 

estadual (universitária) 1934 Ciências (ciências da 

Terra). 

- Museu de Microbiologia do Instituto Butantã  Pública 

estadual (universitária) 2002 Ciências (microbiologia).  

- Museu de Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Bom Retiro Pública estadual 1958 Histórico, 

institucional.  

- Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

Ipiranga Pública estadual (universitária) 1939 

Ciências (zoologia). 

- Museu do Computador n. d. (itinerante) 

Privada.1998Tecnologia (computador).  

- Museu do Futebol Pacaembu Pública estadual 2008 

Esportes (futebol). 

- Museu do Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta 

Vila Leopoldina Privada 1975 Temático.  

- Museu dos Óculos Gioconda Giannini Bela Vista 

Privada 1996 Temático. 
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- Museu do Teatro Municipal de São Paulo República 

Pública municipal 1983 Histórico, institucional. 

- Museu do Tietê Engenheiro Goulart Público estadual 

1999 Ciências, histórico. 

- Museu do Transporte Público Gaetano Ferolla Pari 

Pública municipal 1983 Transportes.  

- Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo Sé Público estadual 1994 Histórico, 

institucional.  

- Museu Florestal Octávio Vecchi Mandaqui Pública 

estadual 1931Ciências (ecologia).  

- Museu Geológico Valdemar Lefèvre Barra Funda 

(Parque da Água Branca) Pública estadual 1967 

Ciências (ciências da Terra).  

- Museu Herculano Pires Jardim Paulista Privada 

2000 Numismática. 

- Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil 

Liberdade Privada 1978 Histórico. 

- Museu Histórico da Portuguesa Pari Privada 1992 

Histórico, institucional, esportivo. 

- Museu Histórico do Instituto Butantan Butantã 

Pública estadual 1981 Histórico, institucional. - Museu 

Histórico Professor Carlos da Silva Lacaz Jardim 
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Paulista Pública estadual (universitária) 1977 

Histórico, institucional. 

- Museu Iconográfico de Saúde Pública de São 

Paulo (Centro Técnico de Preservação da Memória;  

- Museu Emílio Ribas) Bom Retiro Pública estadual 

1965 Histórico, institucional.  

- Museu Lasar Segall Vila Mariana Pública federal 

1967 Biográfico, artes visuais.  

- Museu Memória do Bixiga Bela Vista Privada 1980 

Histórico.  

- Museu Oceanográfico do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo Butantã Pública estadual 

(universitária) 1988 Ciências (oceanografia).  

- Museu Paulista da Universidade de São Paulo 

Ipiranga Pública estadual (universitária) 1895 

Histórico. 

- Museu Paulo Machado de Carvalho Bela Vista 

Privada. n d. Histórico, institucional, esportivo 

(futebol). 

- Museu Técnico-Científico do Instituto Oscar Freire 

Jardim Paulista Pública estadual (universitária). n. d. 

Medicina legal. Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Bom Retiro Pública estadual 1905Artes visuais.  
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- Centro Cultural São Paulo Paraíso Pública municipal 

1982 Artes visuais.  

- Solar da Marquesa de Santos Sé Pública municipal 

1975 Acervo histórico (unidade do Museu da Cidade 

de São Paulo). 

 

9 - REFLEXÃO:  
 
Transdisciplinaridade educacional nos Museus. 
 
         A       Arte, História e Educação nos Museus 

Paulistas é uma das subáreas de estudo da 

Museologia, que vai muito além de trabalhar em um 

museu. Claro, esse é o espaço em que a maioria dos 

pesquisadores e docentes irão realizar em suas 

carreiras profissionais, mas, eles não são os únicos. 

Essa área vai se debruçar sobre a história de um local 

e analisá-la por meio de obras culturais, documentos 

científicos, expressões imateriais, imateriais e 

patrimônio natural. 

Todas as questões pertinentes a essa área vão ser 

trabalhadas pelo profissional em questão para levar 

conhecimento ao público, utilizando para isso 

exposições, divulgação de material histórico, ações 
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educativas, entre outros. Esse é o motivo da 

transdisciplinaridade dessa área, afinal, ela trabalha 

com história, educação, ciência da informação, 

comunicação, arquitetura e até química (para a 

conservação e restauro de obras). 

 
         Em setembro do ano 2000 a ONU promoveu 

assembleia com os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio – ODM. A proposta era de promover a 

igualdade dentro dos conceitos sociais das 191 

delegações de diversas nações, com o intuito de 

erradicar a extrema pobreza, buscar o “ensino básico 

universal”, a igualdade entre homens e mulheres, a 

mortalidade infantil, a saúde materna, diversos tipos 

de doenças infecciosas, a sustentabilidade ambiental 

e a parceria mundial para o desenvolvimento do bem 

estar da humanidade, na justificativa de que a 

humanidade já possui o entendimento cultural, social,  

tecnológico e financeiro para executar esse evento. E 

com esse parecer que já se tornou ultrapassado em 

sua datação, o processo de construção do 

conhecimento está pautado nos desenvolvimentos 

que deverão ser utilizados. 
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DISCIPLINARIDADE: Divisão do conhecimento em 

matérias, com objetos e métodos próprios. O 

Positivismo, como objeto e métodos próprios de cada 

matéria em questão, por exemplo, o surgimento da 

Geografia como forma de conhecimento popular, 

empirismo. 

MULTIDISCIPLINARIDADE: Necessidade de se 

buscar a informação em duas ou mais Ciências. Não 

há modificações no conteúdo das matérias a serem 

estudadas. A lógica interna da disciplina dá uma 

explicação parcial da realidade.  

         Existências de limitações não são adequadas, 

ou seja, suficiente para resolver os problemas 

específicos, busca então o auxílio de outras Ciências. 

A lógica não traz a visão completa da Disciplinaridade. 

PLURIDISCIPLINARIDADE: Justaposição das 

disciplinas, no mesmo nível hierárquico. As relações 

entre as disciplinas são visíveis, a limitação, visão 

parcial da realidade, entretanto, modifica, perceba-se 

a existência das duas disciplinas, no caso em 

questão, pode-se observar nas mateiras de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

493 Denise Aleksiejuk Costa 

Biogeografia, Biofísica, Bioquímica, 

Fisicomatematica, Geomorfologia, etc. 

INTERDISCIPLINARIDADE: Justaposição das 

disciplinas, no mesmo nível hierárquico; Relações 

entre as disciplinas são visíveis; 

Limitação, visão parcial da realidade, entretanto, 

modifica, perceba-se a existência das duas 

disciplinas, no caso em questão, observa-se nas 

matérias de Biogeografia, Bioquímica, Biofísica, 

Fisicomatematica, Geomorfologia, etc. 

TRANSDICIPLINARIDADE: Esse termo foi criado por 

Jean Piaget, como sendo uma abordagem cientifica, 

com o intuito de unificação da unidade do 

conhecimento, estimular uma nova compreensão, da 

realidade, trazendo elementos que passarão e 

permanecerão, muito provavelmente, ficarão no 

conceito científico, através das diversas disciplinas, 

com o intuito de compreender a complexidade em 

questão, agindo de forma empática, na abertura do 

conhecimento do outro (Rocha Filho). 
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         É teoria do conhecimento, a compreensão de 

processos, de diálogos entre as diferentes áreas do 

saber e uma aventura do espirito. Uma nova atitude, 

assimilação de uma cultura, de uma arte no sentido 

da capacidade de articular a multirreferencialidade do 

ser humano e do mundo. Ela implica numa postura 

sensível, intelectual e transcendental perante si 

mesmo e o próprio mundo. Implica também em 

aprendermos a decodificar as informações 

provenientes dos diferentes níveis que compõem o 

ser humano e como eles repercutem uns nos outros.  

         A transdisciplinaridade transforma nosso olhar 

sobre o individual, o cultural e o social, remetendo 

para a reflexão respeitosa e aberta sobre as culturas 

do presente e do passado, do ocidente e do oriente. 

Buscando, contribuindo e construindo para a 

sustentabilidade do ser humano e da sociedade, ou 

seja, em seu amplo conceito de educação e 

transdisciplinaridade. E assim sendo para a 

realização dessa pesquisa e eventos sociais, optamos 

pela prática da transdisciplinaridade.  
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         Em forma da realização das diversas pesquisas 

que serão realizadas, bem como a pratica social, 

através da realização de diversos eventos, 

apresentados em forma visitação aos Museus, 

monitorados e assessorados pelo corpo docente, 

juntamente com o grupo de discentes que podemos 

iniciar, construir e realizar na instituição de ensino 

como no social, com o intuito de promover diversos 

eventos, tanto no presente como no futuro. 
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FUNDAMENTOS DA CULTURA AFRO E A 

SUA IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA  
  

Oliveira, Elisangela Michele de   
 

INTRODUÇÃO   
   

      Este trabalho tem como objetivo abordar a 

importância da cultura africana na formação da 

identidade cultural brasileira, através de alguns 

exemplos, como a música, culinária, religião, dança 

entre outras.  

      Os africanos ao serem trazidos para o Brasil, de 

forma forçada, traziam consigo seus costumes e sua 

cultura. Patrimônio este, formado por objetos, 

hábitos, textos orais e escritos, rituais, jogos e 

muitas histórias, lembranças e saberes que dizem 

respeito à religião, à tecnologia e ao trabalho que 

devem ser valorizados dentro e fora da escola e os 
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professores tem um papel primordial para que isso 

aconteça. Pensando em uma escola inclusiva de 

qualidade, onde todos os seus integrantes sejam 

valorizados em uma sociedade justa, que valoriza 

sua cultura sem diminuir nenhuma contribuição, mas 

em contra partida a formação do professor para 

atender à todos de uma forma ampla e de qualidade, 

pensando especificamente na história da África é 

imprescindível que é essa formação seja continuada 

e de qualidade.  

  

A presença da cultura Africana no Brasil  
       

    A construção da sociedade brasileira baseou-se 

na diversidade cultural, precisamente entre povos 

nativos e colonizadores. Fortemente a presença da 

cultura africana faz-se necessária para 
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compreender a diversidade étnica do povo 

brasileiro, suas lutas, crenças, especificidades, 

remetem-nos a observar as diversas situações que 

procederam a constituição do nosso povo.   

     Esta formação social, particularmente derivada 

da miscigenação, intensificada nas relações que 

marcaram os encontros e desencontros dos povos, 

resultou nas diversas formas de percepção, ou seja, 

nas ações conjuntas que originou novas culturas e 

ritos. A complexidade de definir “O que é Cultura?” 

Remete-nos a questionar sobre os diversos 

impactos sociais que surgem ao longo do tempo, 

formando singularidades, traçando as concepções 

de mundo e conhecimento histórico.  

        Pensando em cultura trata-se do conjunto de 

conhecimentos, valores, símbolos, tradições, 

ideias, costumes e práticas que se tornam 

características de um grupo, seja ele familiar, social, 

étnico, religioso e assim por diante. Temos uma 

diversidade cultural incrível.  
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       Quando os africanos foram então trazidos para 

o Brasil trouxeram uma bagagem muito rica da sua 

cultura, vinda de diversos lugares do continente 

Africano, com o passar do tempo e com a libertação 

dos escravos  foi ficando mais evidente e forte no 

Brasil, mas mesmo assim nas escolas a história do 

negro não era valorizada e só se contava a parte do 

negro escravo que tem uma mulher branca que os 

liberta, sem lembrar os grandes negros que lutaram 

para que essa libertação fosse possível. Pensando 

nessa perspectiva com o passar dos anos teve a 

necessidade de ter uma lei para que as escolas 
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cumpram o papel de transmitir o estudo da cultura 

Afro brasileira de forma que a valorize.  

        Percebe-se que a importância do legado 

africano na formação da sociedade brasileira é além 

do que lhe é conferido. Os hábitos que tornam esta 

apreensão efetiva, favorecem a expressão do seu 

modo de ser, ligando possibilidades para integrar-se 

ao espaço, fato que a convivência entre 

portugueses, indígenas e negros proporcionou uma 

nova concepção racial e étnica. Toda a organização, 

firmou-se de seu conhecimento, fato que colaborou 

para propagar e difundir sua cultura. Dessa forma, 

Moura (1992) salienta que:  

Vindos de várias partes de África, os negros 
escravos trouxeram as suas diversas matrizes 
culturais que aqui sobreviveram e serviram como 
patamares de resistência social ao regime que os 
oprima e queria transformálos apenas em 
máquinas de trabalho. (MOURA, 1992, P.33).  
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            A opressão dos colonizadores na tentativa de 

diminuir suas crenças, tornou-se a principal 

ferramenta para deixar o negro submisso e inferior 

as circunstâncias naquela época. Portanto esta 

resistência, fruto de lutas e persistências, não 

apagaram o legado africano, nem as dimensões que 

foram atingidas ao longo da história com suas lições. 

Ainda assim, Oriá salienta:  

Quando se trata de abordar a cultura dessas 
minorias, ela é vista de forma folclorizada e 
pitoresca, como mero legado deixado por índios e 
negros, mas dando-se ao europeu a condição de 
portador de uma “cultura superior e civilizada. 
(ORIÁ, 2005, P. 380).  

       

     A cultura Afro brasileira sofreu manifestações 

culturais com influência Africana dentro do Brasil 

desde o Brasil colônia até os dias de hoje. A cultura 

Afro chegou ao Brasil pelos escravos que foram 
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trazidos de forma forçada’ pelos navios negreiros, 

escravizados durante décadas.  

       Traços fortes da cultura africana podem ser 

encontrados hoje em variados aspectos da cultura 

brasileira, como a música popular, a religião, a 

culinária, o folclore e as festividades populares entre 

outros, como por exemplos berimbau, samba, jongo, 

agogô, capoeira, afoxé, feijoada, caruru, vatapá, 

acarajé, foram muitas influências africanas na nossa 

cultura que deve ser valorizado e reconhecido por 

todos.      Os bantos, nagôs e jejes no Brasil colonial 

criaram o candomblé, religião afro-brasileira 

baseada no culto aos orixás praticada atualmente 

em todo o território. Largamente distribuída também 

é a umbanda, uma religião sincrética que mistura 

elementos africanos com o catolicismo e o 
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espiritismo, incluindo a associação de santos 

católicos com os orixás.     

      Então, a ideia agora é valorizar e perceber que 

a história dos africanos no Brasil não deve ter 

relações somente com a escravidão, mas, além 

disso, lembrar sempre de como ocorreu este 

processo, toda a resistência que existiu e existe, e 

que todos são produtores de cultura, a qual é muito 

relevante na construção da cultura brasileira.                

     Na escola, a inclusão no currículo de conteúdos 

que tratam da história e cultura africana e afro-

brasileira é um dos passos para o combate ao 

racismo, mas essa não pode ser a única ação. Os 

alunos e o restante da comunidade escolar precisam 

ser sensibilizados para o tema, de maneira que 

possam reconhecer o racismo em suas próprias 

atitudes e mudá-las.  

   



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

505 Elisangela Michele de Oliveira 

      Devemos observar que o Brasil, é um país multi-

étnico e pluricultural, portanto todos devem ser 

incluídos, e ter garantido o direito de aprender e de 

desenvolver conhecimentos, sem precisar negar a 

sua identidade, nem a sua ascendência 

étnico/racial.  

      Refletir sobre a trajetória histórica da cultura 

africana, é constante desconstrução  

dos “pré-conceitos”, onde a compreensão dos 

conteúdos possa reafirmar a necessidade de 

pertencer, como também representar a cultura 

africana, garantindo assim a promoção educacional, 

diminuindo as violências e o “apartheid” resistente 

em nossa sociedade.  

Conforme as diretrizes curriculares propõem:  

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, evitando-se distorções, envolverá 
articulação entre passado, presente e futuro no 
âmbito de experiências, construções e 
pensamentos produzidos em diferentes 
circunstâncias e realidades do povo negro. É um 
meio privilegiado para a educação das relações 
étnico-raciais e tem por objetivos o 
reconhecimento e valorização da identidade, 
história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de 
seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual 
valorização das raízes africanas da nação 
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brasileira, ao lado das indígenas, europeias, 
asiáticas. (BRASIL, 2013, p. 485).  

  

A formação do professor após a lei Nº 

10.639/03  
  
  

     Nesse sentido, a qualificação dos professores 

torna-se urgente e necessária, haja vista que se 

constituem agentes responsáveis pelas discussões 

para combater, no ambiente escolar, o preconceito 

e toda a forma de discriminação social que têm 

sofrido as pessoas que se encontram à margem da 

sociedade. Esses ideais estão sendo amplamente 

divulgados visto que:  

  

  
 “[...] ao longo de nossa história, têm existido 

preconceitos, relações de discriminação e 

exclusão social que impedem muitos brasileiros 

de ter uma vivência plena de sua cidadania” 

(BRASIL, 1997, p. 15). É interessante notar que 

não é somente o professor quem irá desenvolver 

essas ações, mas é importante que a escola, de 

um modo geral, esteja envolvida porque ela deve 

ser um espaço onde se assuma o papel de “[...] 

educar para a cidadania, para superar a cultura 
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do preconceito e da discriminação” (SANTANA, 

2006, p.8)  
       

    

     Para tanto, toda a comunidade escolar deve estar 

envolvida no processo que estimule os valores 

construídos e reconstruídos pelos diversos povos, 

entre eles os afrodescendentes, o que torna 

necessário práticas educativas condizentes com o 

contexto histórico. O professor deverá adotar uma 

postura reflexiva sobre as questões raciais e, assim, 

desenvolver estratégias de ensino que possibilitem 

a compreensão da diversidade de raças que formam 

o povo brasileiro com o intuito de minimizar os 

preconceitos que porventura perpassam as relações 

sociais entre as diferentes comunidades. Diante 

dessa exigência, destaca-se a importância do 

professor no combate ao racismo contra a 

população negra. Segundo Silva (2001, p.172) “os 

professores devem ficar atentos para as 

africanidades brasileiras, isto é, ao legado africano, 
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à herança que mulheres e homens escravizados 

deixaram para nós, povo brasileiro”.  

     Aceitar os desafios da prática docente pressupõe 

uma reflexão sobre as necessidades que levaram a 

modificações no currículo oficial de ensino o que, 

por sua vez, suscita uma busca nos cursos de 

formação continuada para aperfeiçoar o profissional 

de educação, o qualificando, tornando-o apto a 

desenvolver estratégia para valorizar e divulgar as 

contribuições das várias culturas na construção do 

conhecimento. Essas discussões são importantes 

devido à perpetuação de práticas educativas que 

não levam em consideração os aspectos raciais que 

costumeiramente aparecem no ambiente escolar. 

Desta forma:   

  

[...] não tem incorporado a preocupação com a 
dimensão cultural da prática pedagógica. Estudos 
de especial interesse vêm sendo desenvolvidos 
por vários autores na perspectiva do 
reconhecimento da importância de se trabalhar no 
âmbito educativo questões relativas à diversidade 
cultural.  
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 Contudo, não basta só dizer o que deve ser 

realizado, é necessário que a qualificação docente 

seja propiciada e incentivada no sentido de formar 

professores que reflitam criticamente sobre o seu 

fazer pedagógico. Uma formação que contribua para 

que o professor reflita, analise e compreenda o 

significado de suas ações em frente aos novos 

desafios impostos, dentre eles, ensinar a história e 

a cultura afro-brasileira, uma vez que:  

  

  
[...] a ideia de uma formação continuada para os 

professores que pretendam se dedicar ao ensino da 

história e cultura da África e Afro-brasileira, parte do 

princípio também de uma formação reflexiva, que não 

requer apenas do professor o saber fazer, mais que ele 

possa saber explicar de forma consciente em sua 

prática, o grau de complexidade que envolve o 

preconceito racial no Brasil, e, as diversas identidades 

do negro, geradora de uma multiplicidade de categorias 

de autoclassificação, dado a quantidade de cores que 

negros e mestiços se atribuem (SCHWARCZ, p. 2002)  
       

   

      Em tempos de ódio, motivados pela falta de 

conhecimento ou repulsa aos  
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“diferentes costumes”, a educação deve enfatizar 

em suas formações e em seus espaços a 

importância da diversidade. Jamais deve-se omitir 

as práticas racistas e discriminatórias. Deve conter 

nas escolas um currículo integrador que valorize 

todas as culturas sem discriminação, onde se faça 

projetos contra o preconceito e racismo, com a 

inserção do estudo da literatura, dança, música, 

história e outros, para a valorização de um povo que 

não era escravo e sim foi escravizado, e mesmo 

depois da libertação não teve a oportunidade, foi 

liberto sem saber ler e escrever, que mesmo livre 

tornou-se escravo.  

     

       A Lei 10.639/03 propõe novas diretrizes 

curriculares para o estudo da história e cultura afro-

brasileira e africana. Por exemplo, os professores 

devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-

brasileira como constituinte e formadora da 

sociedade brasileira, na qual os negros são 

considerados como sujeitos históricos, valorizados 
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e, portanto, o pensamento e as ideias de 

importantes intelectuais negros brasileiros.  

     Com a Lei 10.639/03 também foi instituído o dia 

Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), 

em homenagem ao dia da morte do líder quilombola 

negro Zumbi dos Palmares. O dia da consciência 

negra é marcado pela luta contra o preconceito 

racial no Brasil. Sendo assim, como trabalhar com 

essa temática em sala de aula? Os livros didáticos 

já estão quase todos adaptados com o conteúdo da 

Lei 10.639/03, mas, como as ferramentas que os 

professores podem utilizar em sala de aula são 

múltiplas, podemos recorrer às iconografias 

(imagens), como pinturas, fotografias e produções 

cinematográficas. Sendo assim, deve-se ter em 

mente que não basta desenvolver uma atividade 

qualquer no dia 20 de novembro (considerado o dia 

da Consciência Negra), mas deve ser valorizada, 

lembrada e respeitada o ano todo. O professor deve 

propor atividades para a valorização da cultura afro, 
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tecendo ações e discussões que combata o racismo 

e o preconceito.  

     O ensino da história e cultura afro-brasileira e 

africana, após a aprovação da Lei 10.639/03, fez-se 

necessário para garantir uma ressignificação e 

valorização cultural das matrizes africanas que 

formam a diversidade cultural brasileira. Portanto, os 

professores exercem importante papel no processo 

da luta contra o preconceito e a discriminação racial 

no Brasil.   

  

     Segundo MUNANGA (2005), a formação 

continuada de professores para trabalhar na 

educação básica elaborando suas aulas com os 

temas da Lei 10.639 de 2003, oferecendo para 

aqueles que não possuem em sua base estudos e 

aprofundando para aqueles que já possuem uma 

base, a importância de realizar reflexões que 

contemplem a História da África, Cultura do Negro 

no Brasil. A própria história do negro, por exemplo, 

acaba sendo ensinada nas escolas apenas como a 
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história de escravidão e da colonização da África; o 

grande problema colocado em evidência pela 

legislação que ampara a prática destes temas e 

reflexões na escola brasileira. Uma quantidade 

considerável de professores por não possuir a 

formação adequada tende a desenvolver um 

trabalho utilizando essa única perspectiva da 

história do povo negro, tende a reforçar a história e 

visão dos europeus. Tal trabalho, não ocorre 

exclusivamente pela falta de entendimento teórico 

em relação a questão, porém também porque o 

estudo sobre estas temáticas implica em um grande 

desafio de revelar o “mito da democracia racial”. A 

lei é um marco importante para a história, e tem o 

propósito não apenas de mudar um foco 

etnocêntrico da educação brasileira marcada de raiz 

europeia de sua colonização, mas também para 

apresentar um olhar histórico africano dos negros os 

quais estão presentes no Brasil e auxiliaram e 

auxiliam na formação da identidade do povo 

brasileiro.  
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     Nos tempos de hoje apesar de muita dificuldade 

muitos professores desenvolvem atividades 

valorizando a cultura Afro brasileira com 

apresentação de danças, músicas, instrumentos 

musicais, comidas típicas, história da resistência do 

negro, literatura afro entre outras.  

Veja alguns exemplos:  
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       Para combater vários tipos de preconceito, o 

elemento chave é a formação do professor que 

ministra suas aulas e ainda, a conscientização do 

mesmo em relação a necessidade de educar 

gerações críticas e conscientes do preconceito. 

Para isso, os professores devem conhecer a lei pra 

ministrar conteúdos referentes a mesma 

legitimando-a. Deve-se formar cidadãos reflexivos 

para uma sociedade mais justa, onde a cor da pele 

não os faça melhor ou pior que nenhum cidadão.  

  

     A escola como sendo espaço garantidor de 

acesso à educação, e o educador seu principal 

facilitador dessa inclusão, não poderá permitir 

qualquer forma preconceituosa, discriminatória que 

impeça todos de ser mais. A luta de superação das 

mais diversas formas de preconceito é tarefa de 

todo e qualquer educador.  
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     Consideramos, portanto que o Professor que tem 

entendimento da importância do respeito nas 

relações sociais não pode fechar os olhos, diante de 

tais situações existentes no dia-a-dia de sua prática 

docente.  

     O compromisso por parte dos educadores é uma 

das condições para uma educação antirracista 

atrelado ao conhecimento das diferenças raciais, 

grupos discriminados e o reconhecimento da 

diversidade presente nas escolas.  

    Devendo propor atividades, determinadas 

situações que envolva a história, identidade, 

experiências juntamente com os alunos, que tornem 

os alunos participantes desse processo democrático 

de construção de uma sociedade mais justa, 

humana, fraterna.  

 CONCLUSÃO   

    

     Na escola, a inclusão no currículo de conteúdos 

que tratam da história e cultura africana e afro-
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brasileira é um dos passos para o combate ao 

racismo, mas essa não pode ser a única ação. Os 

alunos e o restante da comunidade escolar precisam 

ser sensibilizados para o tema, de maneira que 

possam reconhecer o racismo em suas próprias 

atitudes e mudá-las.  

   

    Ao analisar os desafios do professor em frente ao 

ensino da História e Cultura afrodescendente, pôde-

se inferir que a formação tem se mostrado muito 

aquém do desejado, uma vez que muitos temas 

levantados pela sociedade não são abordados de 

forma crítica e esclarecedora nos momentos de 

formação. A dificuldade existe, mas deve-se 

trabalhar temas recorrentes como o racismo, o 

preconceito contra as minorias e outros e que, 

embora fazendo parte do cotidiano escolar, são 

ignorados na prática pedagógica em virtude de 

muitos professores não receberem os parâmetros 

para uma discussão profunda sobre o tema. Com 

isso, é necessário repensar a formação docente, 

oferecendo suporte para que o professor possa 
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desenvolver estratégias ligadas à valorização, 

divulgação e conscientização da população no que 

diz respeito às contribuições da cultura 

afrodescendente. Muito dos professores já 

trabalham esse tema com muita consciência, mas 

precisamos ainda de muito investimento em 

formações continuada do docente para que seja 

muito mais eficaz para uma sociedade mais justa.  
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A HISTÓRIA DA DITADURA MILITAR NO 

BRASIL MEDIANTE A MÚSICA POPULAR 

BRASILEIRA 
 

Claudinéia Ricardo Pinheiro 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho será baseado em um período da política 

brasileira em que discutir e falar sobre política era 

proibido, pois neste período de Ditadura Militar no Brasil 

de 1964 até 15 de março de 1985, era impossível expressar 

sua opinião. Conversar com amigos sobre política era 

passível de prisão, tortura e morte. A polícia circulava 

pelas ruas e com truculência impedia todo e qualquer tipo 

de reunião nas ruas do país.  

 A censura foi instaurada e só era possível, ler, 

escutar e assistir o que era aprovado pelos censores do 

governo, foi à época do silêncio forçado e do terror 

político. 

Para conseguir driblar os censores os compositores 

de MPB - Musica Popular Brasileira fizeram grandes 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

523 Claudinéia Ricardo Pinheiro 

malabarismos e conseguiram aprovar letras de musicas que 

traziam um forte teor de protesto.  

As músicas denunciavam os abusos sofridos pelos 

brasileiros, à queda dos postos de trabalho e a inflação em 

crescimento desordenado. 

Numa primeira leitura o tema poderia ser 

confundido com dor de cotovelo ou briga de amantes, mas, 

na verdade trazia aos ouvidos apurados as denuncias de 

injustiças sociais em uma ditadura militar assassina e 

repressora, emergindo episódios que sucederam neste 

momento sócio- histórico e político- econômico no nosso 

país; por intermédio da coação de ideias, através da força 

e da violência, para conduzir a uma intensificação de uma 

sociedade massificada e ideologicamente submissa ao 

regime militar. 

O regime implantado em 1964 contribuiu 

também para a generalização de uma 

prática de pressão psicológica que 

podemos chamar de “lavagem cerebral”, 

que consistia num conjunto de pressões 

exercidas sobre determinadas pessoas 

com tal intensidade, que lhes acarretava 

uma espécie de desestruturação da 

personalidade e acabando por induzi-las a 

aceitar passivamente, determinadas 

orientações de comportamento 

(OLIVEIRA, 2003, p.30). 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

524 Claudinéia Ricardo Pinheiro 

 

 Os compositores de forma magistral conseguiram 

enganar os censores do governo militar,  com musicas que 

aparentemente tinha um duplo sentido, proferindo de 

forma imperceptível os sentimentos de revolta e desacordo 

à repressão do governo brasileiro neste momento de 

Ditadura Militar, tanto dos artistas como da população 

brasileira, por meio das músicas da MPB. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DA DITADURA 

MILITAR NO BRASIL 

 

O contexto historico é muio importante para 

explicar os fatos que levaram o país ao golpe de estado e a 

instituição da ditadura. As manobras politicas dos militares 

serão descritas por fase e ajuda a compreender o golpe 

militar de 1964. 

Período anterior a ditadura 

 

Os desentendimentos entre o chefe maior do país e 

os militares foram iniciados em 1950 logo após a eleição 

de Getúlio Vargas para presidente, a postura populista dele 

desagradava os altos militares e também aos grandes 

empresários do país. 
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O pedido de todos era para que o presidente 

renunciasse para isso uma grande pressão era feita pelo 

partido de oposição, grupos internacionais, setores 

nacionais, e o exercito.  

Em 1954 Getúlio se suicida e deixa uma carta que 

acusa os militares de tentarem um golpe de estado, após o 

suicídio o povo vai para as ruas protestar contra a oposição 

e o golpe de estado não dá certo neste momento. 

Há uma nova eleição para presidente e Juscelino 

Kubitschek é eleito com João Goulart como vice.  

O governo de Juscelino Kubitschek sofreu três 

tentativas de golpe militar, porém as tentativas de golpe 

não lograram éxito.  

Após seu mandato foi substituído por Jânio 

Quadros que tomou posse em 1961, o vice foi novamente 

João Goulart.  

Após sete meses de mandato Jânio Quadros 

renunciou e os militares vetaram  a posse do vice, no seu 

lugar assumiu durante 8 dias  Ranieri Mazzilli presidente 

da Câmara dos Deputados.   
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O sistema parlamentarista é adotado e só é 

revogado em 1963, com o presidencialismo reestabelecido, 

João Goulart assume o posto de presidente.  

João Goulart continua a desagradar os militares e 

empresários com suas decisões, os movimentos sociais e 

sindicais creciam, os grupos conservadores e a igreja 

católica começaram a denunciar que havia uma “subversão 

em marcha” e que o país estava sendo tomado pelos 

comunistas.  

Era uma tentativa de covencer a classe média 

brasileira que o país viraria uma república sindicalista, 

difundiam a ideia de que o governo ia confiscar 

propriedades e abolir a religião, nesta época começaram as 

passeatas e as marchas contra o governo.  

Uma série de protestos que levou cerca de meio 

milhão de pessoas para as ruas que foi nomeada “Marcha 

da Família com Deus pela Liberdade” .   

Período da ditadura 

 

No dia 1° de abril de 1964, João Goulart abandona 

o cargo de presidente e pela segunda vez o presidente da 

Câmara assume o governo, Ranieri Mazzilli. No mesmo 
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dia os militares assumem o poder dando inicio à ditadura 

militar, chega ao fim uma espera de 14 e para os militares 

assumem o poder.  

O Marechal Humberto Castelo Branco é eleito pelo 

Congresso como o primeiro presidente militar da época da 

ditadura, começa assim uma época conturbada, cheia de 

violência e cerceamento dos direitos civis dos brasileiros. 

Ao considerarmos este período, podemos 

relacionar mudanças que geraram 

benefícios e também atrasos para o nosso 

país. Contudo, do ponto de vista do 

esforço pelo estabelecimento democrático 

no Brasil, notoriamente o regime militar 

constituiu um aglutinador de forças que 

atravancaram o desenvolvimento político. 

Na medida em que a democracia 

pressupõe a participação popular ampla 

nas escolhas internas e defende a 

soberania nacional, podemos dimensionar 

que a imposição pela força da vontade 

política de determinados setores da 

sociedade sobre todos enfraquece o 

dinamismo democrático, engessando suas 

posturas em torno de parte desta 

sociedade e deixando de contemplar 

grandes contingentes humanos. 

(SERRAZES, 2013, p. 94-95) 

 

Um dos primeiros atos dos militares foi o de 

mandar prender todos os opositores do militarismo. Todos 

foram ameaçados de exílio caso não concordassem com o 
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novo sistema de governo. Imediatamente após a posse do 

novo presidente entra em vigor o primeiro ato 

institucional28.  

O ato institucional n° 1 determinou a suspensão de 

direitos de 378 pessoas entre elas os ex-presidentes 

Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, e 

instauram 5 mil inquéritos contra 40 mil pessoas.  

A União Nacional dos Estudantes – UNE e outras 

instituições foram declaradas ilegais e as relações 

diplomáticas com Cuba foram rompidas já que o país é 

comunista que influenciava os brasileiros. 

O ato institucional n° 2 extingue os partidos 

políticos deixando o Brasil com dois partidos a ARENA e 

o MDB e mantém eleições indiretas para presidente. 

Na economia o cenário era de aumento de impostos 

e tarifas públicas, restrição de crédito as empresas 

nacionais e abertura de credito para empresas estrangeiras. 

Em 1966 entra em vigor o ato institucional n° 3, 

que autoriza o governo a nomear governadores dos 

 
28 O documento que dava ao governante o poder de declarar e tornar 

válidos atos que não faziam parte da Constituição Nacional, este 

documento era um adendo a Constituição e torna-se lei 
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estados, e estes governadores podem escolher os prefeitos 

das capitais, ou seja, o AI 3 determina as eleições indiretas 

para governadores e prefeitos. Em outubro o congresso é 

fechado. 

No inicio de 1967, o Congresso é reaberto. O ato 

institucional n° 4 entra em vigor e convoca o Congresso 

para a para a votação e outorgação do projeto de 

Constituição, que revogava a Constituição de 1946.  

Logo após a votação entra em vigor a 1ª 

constituição do regime militar. Este documento era 

importante para dar ao regime militar um ar de legalidade. 

A Frente Ampla, grupo político criado em 1964 que 

foi reunido por Carlos Lacerda e seus antigos adversários 

Juscelino Kubitscheck e João Goulart, a Frente que havia 

se aproximado dos movimentos estudantis e trabalhistas 

além de promover comícios, foi extinta em 1968. 

Em 1968 entra em vigor o mais rigoroso e 

prejudicial ato institucional, o n° 5, ele determina o 

fechamento do Congresso Nacional, as Assembleias 

Legislativas e Câmaras Municipais, a cassação de 

mandatos dos parlamentares, suspensão dos direitos 

políticos e exclui os direitos do Judiciário proibindo o 
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órgão de apreciar e deliberar sobre os atos praticados pelo 

governo.  

O AI n° 5 também suspende os habeas corpus para 

o caso de crimes políticos, crimes de ordem econômica e 

social, economia popular e segurança nacional. 

Todas estas arbitrariedades viraram lei em nome da 

segurança, ordem e democracia nacional. 

Uma Junta Governativa Provisória assume o poder 

em 1969, após o Presidente Costa e Silva ser afastado do 

governo por motivos de saúde.  

A junta foi composta por um militar de cada um dos 

poderes exército, marinha e aeronáutica, esta junta 

governou até a escolha do novo presidente. 

O segundo presidente da era da ditadura assume em 

1969, Emilio Garrastazu Médici foi o mais rigoroso 

presidente de todo o período militar, e ao longo do seu 

mandato a ditadura atinge o seu auge.  

Seu governo foi conhecido como “Anos de 

Chumbo” onde a tortura e assassinato era a prática comum. 

Foi quando o país viveu seu mais violento momento, o 

povo não tinha direito à liberdade. 
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O período também ficou conhecido como o 

“Milagre Brasileiro” por causa do excepcional crescimento 

econômico e inflação baixa, ocorreu um crescimento de 

consumo nas classes média e baixa que mascarava a real 

situação do país. 

Foi nesta época que o país criou a sua dependência 

do petróleo importado, incentivou a entrada do capital 

estrangeiro no Brasil prejudicando as empresas nacionais 

e se consolidou as imensas desigualdades sociais.  

Foi criada a emenda constitucional número 1 que 

reformulou a constituição de 1967. O presidente estabelece 

a censura de livros e periódicos e inicia a censura prévia 

para a imprensa e produção cultural.  

A censura teve um papel fundamental no 

sistema de controle ideológico e, 

consequentemente da propaganda. Todos 

os assuntos, temas e dúvidas em relação 

às afirmações da propaganda oficial 

tinham sua divulgação proibida 

(GARCIA, 1982, p.91). 

 

Nesta época era comum aparecerem receitas culinárias ou 

espaços em branco no jornal onde deveria estar alguma 

notícia que a censura vetou.  

O presidente Médici assina decreto-lei que lhe dá o 

poder de editar decretos. 
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De acordo com Oliveira (2003, p. 18) “existia neste 

período histórico da Ditadura Militar proibições em 

relação à música, filmes, peças de teatro, “shows” de 

televisão, novelas”. Sendo que todas as produções tinham 

que passar por censores e após análise das peças, filmes e 

novelas recebiam um selo de liberação. 

Os modelos de selos de liberação podem ser 

observado nos anexos 1, 2 e no anexo 3, pode ser lido o 

trecho que estava sendo censurado e devia haver um corte 

deste trecho para a posterior exibição.  

Os formadores de opinião que eram opostos à 

política do governo passaram a serem perseguidos 

intimidados agredidos e neutralizados. O governo desejava 

silenciar todos os que apresentavam algum tipo de risco, 

como conduzir a população a ação conscientizadora a 

respeito da atualidade brasileira e suas contradições. 

Deste modo, a datar dos acontecimentos acima, 

todos os meios de difusão ideológica acabaram a sofrer 

pressão e interferência do regime. Sendo que os meios de 

comunicação foram empreendidos de maneira direta na 

divulgação das noticias governamentais e contidas 

mediante a uma rigorosa censura. 
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A propaganda trouxe componentes 

terríveis em torno do fantasma do 

comunismo, cada individuo era 

pressionado por uma carga dupla, 

induzindo não apenas a temer o que os 

comunistas poderiam fazer como também 

ser confundido como um deles e punido 

severamente (OLIVEIRA, 2003, p.27). 

 

Em 1974 assume o poder o presidente Ernesto 

Geisel que promete o retorno da democracia, porém de 

forma lenta, gradual e segura, o MDB partido de oposição 

conquista diversas vitórias. 

O presidente começa o processo de abertura 

política apesar de outros militares serem contrários a esta 

decisão. 

Em 1975 a censura havia diminuído, porém, a 

repressão aos manifestantes contrários à ditadura 

continuava existindo, nesta época acontece a morte do 

jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-

CODI29. 

A economia apresenta sinais de crise com o 

aumento da dívida externa brasileira.  

 
29 Destacamento de Operações de Informações – Centro de 

Operações de Defesa Interna 
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Em 1976 morre em acidente suspeito Juscelino 

Kubitschek. 

Em 1977 o presidente utilizando-se do AI5 em 

vigor coloca o congresso em recesso e promove o pacote 

de abril.  

Nele há a promulgação de mandato de seis anos 

para o presidente da república; continuação de eleições 

indiretas para governador; reserva de um terço das vagas 

do senado para senadores indicados pelo governo. 

Em 1979 João Baptista de Oliveira Figueiredo 

assume a presidência, será o último presidente da era da 

ditadura.  

Diversos setores da sociedade exigem o fim da 

ditadura. É sancionada a lei de anistia e diversos exilados 

políticos retonam ao país. 

Em 1980 a crise econômica se agrava  e o 

desemprego assume proporções dramáticas no país, a crise 

como sempre atinge as camadas mais pobres da população, 

aumenta o número de greves e protestos pelo país. 

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a OAB, 

são atacadas com bombas explosivas. 
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Em 1981 o presidente sofre um infarto e o país fica 

sob o comando de um civil por três meses. 

O número de grevistas vai crescendo os 

metalúrgicos reunem 330 mil grevistas por 41 dias. Ocorre 

o atentado à bomba no Riocentro, Rio de Janeiro. 

Em 1982 ocorre eleições diretas para governadores 

e prefeitos depois de dezoito anos e a oposição vence nos 

grande estados do Brasil como São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro.  

O corpo do jornalista Alexandre Von Baumgarten 

é encontrado na praia da Macumba, no Rio de Janeiro, 

Em 1983 há a campanha Diretas-já pelas eleições 

diretas para presidente com intensa participação da 

sociedade com passeatas nas ruas.  

Trechos de um dossiê atribuindo a Alexandre Von 

Baumgarten são publicados na revista Veja, onde o 

jornalista responsabiliza generais ligados ao SNI30 pela 

decisão de sua execução física. 

O Tribunal Federal de Recursos mantém a sentença 

do juiz Marcio José Moraes, da 7ª vara Federal de São 

 
30 SNI – Serviço Nacional de Inteligência 
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Paulo, que responsabilizou a União pela morte do 

jornalista Wladimir Herzog, ocorrida nas dependências do 

DOI-CODI, em São Paulo, em 25 de outubro de 1975. 

Em 16 de abril de 1984, uma multidão de pessoas 

paralisou o centro de São Paulo, grandes manifestações 

populares em Curitiba, Rio de Janeiro e outras capitais 

reúnem um número recorde de participantes que protestam 

pela aprovação da emenda Dante de Oliveira. 

Todos os meios de comunicação sofrem censura no 

dia da votação da emenda Dante de Oliveira, algumas TVs 

tiveram suas câmeras lacradas para não transmitir notícias 

da votação.  

A emenda vai para votação e é rejeitada pelo 

Congresso Nacional.  

Em 1985 o povo se reúne para que o presidente 

eleito não seja um dos apoiadores da ditadura a eleição.  

A Frente Liberal declara apoio ao candidato do 

colégio eleitoral, Tancredo Neves é o nome aprovado. 

Tancredo Neves, do PMDB, é eleito presidente do 

Brasil, por 480 votos contra 180 dados a Maluf, do PDS 

que era o candidato dos militares. 
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Tancredo Neves é internado na véspera da posse e 

sofre uma cirurgia abdominal, em seu lugar toma posse 

vice-presidente José Sarney, sem receber a faixa de 

Figueiredo.  

Em 21/04/1985 morre Tancredo Neves após sete 

cirurgias. 

Show Opinião / Liberdade Liberdade 

Em 11 de dezembro de 1964 entra em cartaz o show 

Opinião com texto de Armando Costa, Oduvaldo Vianna 

Filho, Paulo Pontes e dirigido por Augusto Boal, o 

espetáculo tinha no elenco Nara Leão, Zé Keti e João do 

Vale.  

O espetáculo foi apontado por alguns estudos como 

a primeira reação através da arte ao golpe militar.  

A inovação do espetáculo era a junção de musicas 

e falas que contavam e cantavam a historia do país. A 

essência do espetáculo era a critica e a exposição das 

mazelas do povo brasileiro.  

As músicas falavam sobre a seca no nordeste, as 

más condições de vida do povo nos morros do Rio de 

Janeiro e o início da repressão da ditadura entre outros, o 
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espetáculo era constituído de opiniões sobre questões 

sociais e políticas. 

Foi um sucesso entre o público, principalmente o 

estudantil, era visto como uma forma de protestar contra a 

política mesmo que de forma velada.  

O show Liberdade, Liberdade estreou em 1965 

seguindo os mesmos moldes do Opinião musicas e 

opiniões sobre a ditadura militar e questões sociais, de 

autoria de Millôr Fernandes e Flávio Rangel que também 

era diretor o espetáculo. 

 O espetáculo contava com 56 personagens que 

recorriam a textos de diversos autores com a temática da 

liberdade para debater e dar opiniões sobre a ditadura 

militar. 

A obra falava de liberdade, livre arbítrio e 

repressão fazendo um contraponto com a realidade 

brasileira. 

Este tipo de espetáculo ganhou o nome de “teatro 

de resistência”, por tentar manter aberta uma porta para o 

inconformismo do brasileiro contra as decisões arbitrárias 

dos mandantes da ditadura. 
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O Ufanismo31 

 

Os militares decidiram que algumas músicas 

brasileiras poderiam ser usadas para enaltecer o país, 

algumas músicas já existiam e outras foram encomendadas 

com o objetivo de ter um conteúdo de orgulho nacional. 

Os compositores de músicas ufanistas muitas vezes 

foram convidados para as festas militares e foram 

homenageados em virtude de suas músicas. 

A política de aproximação da música 

popular foi uma prática constante do 

governo, na tentativa de dialogar com as 

massas. Não obstante a censura, o regime 

não apenas tolheu e cortou versos, mas 

tentou dialogar com aqueles que via como 

representantes do “gosto popular”. A 

prática do regime em relação à música 

popular não está muito distante da relação 

que os ditadores tiveram com o futebol. 

(ALONSO, 2011, p. 73) 

 

Alguns compositores tiveram suas músicas 

vinculadas ao regime militar de forma arbitrária e se 

prejudicaram ao longo da carreira por estar associado de 

alguma forma a ditadura.  

 
31 É atitude de quem se orgulha de alguma coisa com exagero 
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Escrever, gravar e cantar as músicas ufanistas 

prejudicou muitos artistas brasileiros, porém alguns 

compunham com a intenção de agradar os governantes. 

As músicas ufanistas não serão analisadas, as letras 

por si só dão o teor de exaltação e não precisam de análise 

para se ouvir a bajulação ao governo e ao país que não está 

em sua melhor fase. 

 Segue abaixo uma lista de algumas das músicas 

ufanistas com os dados do ano de execução, compositor e 

cantor, segue também com um trecho para a compreensão 

do ufanismo. 

A música Minha Pátria de 1968 é uma composição 

de Leo Canhoto que foi gravada pela dupla sertaneja Zilo 

e Zalo tem um trecho que diz: “mostrando que a minha 

raça é destemida e varonil; Quero cantar, quero gritar 

eternamente; Viva, viva para sempre minha pátria meu 

Brasil”.  

Uma música de 1970 que foi composta por Milton 

Nascimento e Fernando Brant chamada Aqui é o País do 

Futebol, foi classificada como ufanista foi gravada pelo 

próprio Milton Nascimento e também por Wilson Simonal.  
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Os arranjos são diferentes nas duas gravações e a 

canção do Wilson Simonal parece realmente à festa do país 

do futebol, porém, ao verificar a letra vemos um conteúdo 

contestador e contra a ditadura.   

Veja o trecho que pode ser considerado ufanista: 

“No fundo desse país; Ao longo das avenidas; Nos campos 

de terra e grama; Brasil só é futebol”.  

Porém no trecho seguinte a música fica 

contestadora como nos versos a seguir: “Nesses noventa 

minutos; De emoção e alegria; Esqueço a casa e o 

trabalho; A vida fica lá fora; Dinheiro fica lá fora; A cama 

fica lá fora; Família fica lá fora; A vida fica lá fora; E tudo 

fica lá fora”. 

Se fossemos analisar seriam somente 90 minutos de 

festa e alegria no resto do tempo tudo fica de fora da vida 

do brasileiro. 

Uma das mais conhecidas músicas ufanistas foi a 

Eu te amo meu Brasil, composta por Dom, da dupla, Dom 

; Ravel,1970, foi gravada por eles e também pela banda 

“Os Incríveis”, a música inteira tem uma ufanismo 

exacerbado segue o trecho para compreensão:  
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“O céu do meu Brasil tem mais estrelas; 

O sol do meu país mais esplendor; A mão 

de Deus abençoou; Em terras brasileiras 

vou plantar amor; Eu te amo meu Brasil, 

eu te amo; Meu coração é verde, amarelo, 

branco, azul anil; Eu te amo meu Brasil, 

eu te amo; Ninguém segura a juventude 

do Brasil”. 

 A música Pra Frente Brasil composta por Miguel 

Gustavo para ser o hino da seleção brasileira de futebol que 

iria disputar a copa do mundo de 1970.  

Foi gravado e passou a ser cantado por todo o povo 

após a conquista do mundial, segue um trecho: “Noventa 

milhões em ação; Pra frente Brasil; Do meu coração...; 

Todos juntos vamos; Pra frente Brasil; Salve a Seleção”! 

Com certeza a mais conhecida música ufanista, que 

é utilizada até hoje, e a canção de final de ano da Rede 

Globo.  

Esta canção trazia aos brasileiros uma esperança 

com os seguintes versos: “Hoje é um novo dia/ de um novo 

tempo que começou/ nesses novos dias/ as alegrias serão 

de todos, é só querer/ todos nossos sonhos serão verdades/ 

o futuro já começou”.  
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Foi lançada em 1970 dos compositores Marcos 

Valle, Nelson Motta e Paulo Sérgio Valle a música foi 

cantada pelos atores da Rede Globo trazendo um 

sentimento de entusiasmo e progresso para o ano seguinte. 

Em 1971 a música Transamazônica música de 

Tapuã e Geraldo Aparecido Borges foi gravada por Liu e 

Leo “Meu Brasil por ti me interesso; Mediante o progresso 

meu país é forte; Nossos homens pra te ver sem páreo; Se 

for necessário lutam contra a morte; Ressaltamos nosso 

presidente”.  

A música Herói da Pátria de 1973 de Dino Franco 

era uma homenagem aos dirigentes do país. A música foi 

gravada por Biá e Dino Franco segue um trecho: “Pode ver 

que o Brasil se agiganta a exemplo de um grande labor; 

Parabéns a seus bons dirigentes, parabéns a você 

lavrador”. 

Porém a música que pode ser considerada a mais 

ufanista é a homenagem de Teixeirinha ao Presidente 

Médici de 1973, gravada pelo próprio compositor a música 

diz:  

“Quem é aquele gaúcho; Que subiu prá 

presidência; Dotado de inteligência; Prá 
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governar o país; É bom chefe de família; 

De respeito e de bondade; Nos deu a 

tranquilidade; Fez nossa pátria feliz; ele 

nasceu no sul; É o presidente Médici; É o 

presidente Médici; Emílio Garrastazu”.  

Muitas outras músicas foram consideradas 

ufanistas nesta época da ditadura entre elas, Pais Tropical 

de Jorge Bem de 1969; O Amor é o Meu Pais de Ivan Lins 

de 1970;  Aquele Abraço de Gilberto Gil de 1969, Meu 

País de Tim Maia em 1971 entre outras.  

Toda e qualquer música que citava o Brasil como 

um país próspero era considerada ufanista e os militares 

usavam como propaganda para mostrar o país do sonho dos 

brasileiros. 
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PÚBLICAS DE FINANCIAMENTO: DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 À 
IMPLANTAÇÃO DO FUNDEB 

 
Elaine Rosângela Leutwiler Di Giacomo Silva 

 

 

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo 

verificar as Políticas Públicas de financiamento 

implantadas para a Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil, após a Constituição de 1988. A 

metodologia empregada foi a revisão bibliográfica de 

obras concernentes ao tema. O resgate das políticas 

públicas de financiamento se faz importante posto 

que o Brasil, como membro da ONU, foi signatário de 

acordos que objetivavam a promoção da educação 

para todos, inclusive para aqueles que não tiveram 

acesso a ela no tempo considerado ideal. 

 

 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

549 Elaine Rosângela Leutwiler Di Giacomo Silva 

Introdução 

 

 Este estudo busca conhecer as políticas 

públicas implementadas para a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) no Brasil, após a Constituição de 

1988 e segunda metade da década de 1990, após a 

implementação das reformas educacionais trazidas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

9394/96.  

Justifica-se o estudo do tema tendo em vista 

que ao final da década de 1940, quando as primeiras 

políticas de educação de adultos foram 

implementadas (DI PIERRO, 2005, p. 1117), a 

demanda por este tipo de ensino continua até hoje, 

mesmo depois da Constituição de 198832 em seus 

artigos 205, 208 (incisos I ao VII e parágrafo I), artigo 

214 (incisos I e II), ter assegurado o direito à 

educação pública e gratuita para aqueles 

considerados em idade ideal, e para aqueles que não 

 
32  Fonte:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaoco
mpilado.htm <acessado em 17/01/2020> 
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tiveram a oportunidade de frequentar a escola na 

idade própria. 

 A ideia de que, garantido o acesso à educação 

dos cidadãos em idade considerada ideal para a 

alfabetização, estes não mais precisariam requerer 

adiante, esta modalidade de ensino e, supridas as 

necessidades daqueles que, embora não tivessem 

tido acesso à alfabetização no momento ideal, 

fossem abarcados pelas novas políticas 

implementadas, superando desta maneira, o 

problema do analfabetismo, não se concretizou. 

Trinta e dois anos após a Constituição de 

1988 ter sido promulgada, a demanda por esta 

modalidade de ensino continua e vem ganhando 

cada vez mais a presença de jovens (DI PIERRO, 

2001, p. 64) os quais em tese teriam seus direitos à 

educação já garantidos pela Constituição brasileira 

de 1988. 

O artigo intitulado Notas sobre a redefinição 

da identidade e das políticas públicas de educação 

de jovens e adultos no Brasil (DI, PIERRO, 2005) traz 

à reflexão uma tendência observada na EJA: a de 
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que, atualmente, a educação de jovens e adultos tem 

se tornado cada vez mais uma educação de jovens. 

Além do exposto acima, Di Pierro (2001, pp. 

72 e 73) chama a atenção ao fato de que a EJA não 

é diferenciada da escolarização regular, no que se 

refere ao currículo aplicado; muitas vezes, a mesma 

carga de disciplinas e horas a serem dedicadas a 

elas são as mesmas do curso regular, o que dificulta 

o acompanhamento do curso por parte daqueles que 

estiveram fora dos bancos escolares por um longo 

período de tempo, ou têm atualmente uma jornada 

longa de trabalho acarretando em um alto índice de 

desistência do curso por parte daqueles que o 

procuram. 

Na primeira parte do artigo será discutido o 

contexto histórico abarcado pela reorganização 

estrutural das forças produtivas capitalistas e como 

estas tiveram um papel importante na busca por 

maiores níveis de escolaridade.  

A segunda parte será dedicada à verificação 

das políticas públicas que impactaram diretamente a 

oferta da EJA.  
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A terceira parte constará de verificação de 

dados sobre o censo escolar realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) particularmente sobre a 

modalidade aqui estudada. 

 A metodologia aplicada neste estudo foi a 

pesquisa bibliográfica das obras de autores que 

versavam sobre o tema aqui discutido, além da 

consulta de documentos oficiais. 

 

1.Mudanças no perfil da estrutura produtiva e seus 

impactos na educação 

 

 A expansão da educação formal em todos os 

níveis, observada desde a década de 1990 (SÃO 

PAULO, 2007, p. 10) tem estreita relação com a 

reconfiguração das estruturas produtivas do sistema 

capitalista. Com a instalação da crise no antigo 

modelo de produção (fordista-taylorista) buscou-se 

alternativas para superá-lo e desta forma, surgiram 

as linhas de produção mais flexíveis, onde uma 
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mesma fábrica é capaz de montar mais de um 

produto (modelo Toyotista). 

 Com a robotização e a informatização da 

produção, uma menor quantidade de trabalhadores 

passa a ser necessária em alguns setores (o setor 

industrial, por exemplo), porém os trabalhadores 

devem ser flexíveis e não mais especializados em 

um único tipo de tarefa, tal qual se apresentavam no 

modelo de produção anterior.  

 A exigência aos trabalhadores passou a ser 

que estes detivessem competências e habilidades 

mais genéricas a fim de que pudessem se adequar 

mais rapidamente às necessidades do mercado 

consumidor, além de maiores níveis de escolaridade, 

posto que, com a utilização de máquinas e 

equipamentos mais modernos, houve a necessidade 

de utilização de mão de obra mais especializada, 

porém em menor quantidade. 

 Com o rápido desenvolvimento tecnológico 

nas indústrias brasileiras, observado particularmente 

após a metade do século XX, notou-se uma mudança 

quanto à exigência na escolaridade dos 
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trabalhadores que eram absorvidos pelo mercado de 

trabalho, tal como exemplificado no exemplo abaixo: 

 

Consideremos, a título de 
ilustração, o caso de uma 
empresa grande do setor 
metalúrgico estabelecida na 
região de Sorocaba-SP, 
fundada nos anos 1950, tinha a 
maioria de seus trabalhadores 
analfabetos. Até o início dos 
anos 1970, não estabelecia 
nenhum grau de escolaridade 
como exigência de contratação 
de pessoal; nesse período, um 
trabalhador que apresentasse 
um colega para trabalhar 
ganhava de prêmio um dia de 
licença. Ainda nos anos 1970, 
estabeleceu-se a 4ª série como 
requisito de contratação; no 
final dos anos 1980, passou a 
exigir o Ensino Fundamental 
completo e, finalmente, no 
começo dos anos 1990, 
estabeleceu-se o Ensino 
Médio. No mesmo período, a 
empresa reduziu em 
aproximadamente 30% seu 
quadro funcional. (Sene, apud 
SÃO PAULO, 2007, p. 12). 
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 As mudanças orquestradas no âmbito 

econômico também foram impostas para a 

educação, a ponto de escolaridade ser um indicador 

fundamental de empregabilidade (SÃO PAULO, 

2007 p 11) e quase que indissociáveis no mundo do 

trabalho atual, sendo que: 

 

O perfil marcadamente juvenil 
que a educação escolar de 
adultos adquiriu no Brasil na 
última década deve-se à 
combinação de fatores ligados 
ao mercado de trabalho 
(exigência de certificação 
escolar) e ao sistema educativo 
(elevada defasagem na relação 
idade/série), potencializados 
pela redução da idade mínima 
permitida pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 
(LDB) de 1996 para a 
frequência a essa modalidade 
de educação básica. (DI 
PIERRO, 2005, p.1122) 

 

 Além da busca de qualificação profissional, 

em um mundo extremamente competitivo e 
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excludente, Di Pierro (2005, p. 1122) destaca outras 

motivações relacionadas à busca de maiores níveis 

de escolaridade, sendo elas a necessidade de 

acesso aos meios de informação e comunicação, 

além da afirmação de identidades em uma sociedade 

cada vez mais multicultural. 

 

2. Panorama das Políticas Públicas para a EJA no 

Brasil e no mundo 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU)33, 

criada após a Segunda Guerra Mundial, com a 

finalidade de garantir a paz e o desenvolvimento 

mundial, é atualmente composta por 193 países 

membros, incluindo o Brasil, um de seus membros 

fundadores. 

 A ONU, através do Programa das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(UNESCO) buscou, dentro do cenário internacional, 

 
33 Maiores informações em 
https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/ 
<acessado em 20/01/2020. 
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criar mecanismos de discussão, além de procurar 

ressaltar a importância da educação para o 

desenvolvimento humano. 

 O Brasil como membro e signatário destes 

acordos internacionais (BRASIL, 2007, p. 71), tem o 

compromisso de trabalhar em função da diminuição 

das desigualdades sociais e a promoção da 

educação para todos, sendo esta última expressa na 

Declaração Mundial sobre educação para todos, e no 

Plano de ação para satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagem, aprovadas na 

Conferência Mundial sobre Educação para todos, 

realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março 

de 199034, organizada pela UNESCO. 

 Durante a conferência de Jomtien foi 

apontado o quadro geral da educação mundial, em 

que milhões de seres humanos são destituídos do 

acesso ao conhecimento impresso, do uso de novas 

tecnologias e da atual forma de comunicação (a 

 
34 Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000108.pd
f <acessado em 19/01/2020> 
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internet), já que a educação ainda não é para todos 

(UNESCO, 1998, p. 2). 

 A Declaração Mundial sobre Educação para 

todos coloca em pauta, os ajustes econômicos e 

neoliberalizantes realizados desde a década de 

1980, o aumento da dívida dos países pobres, as 

diferenças econômicas crescentes entre os países, 

os conflitos, as guerras, a morte de milhares de 

crianças, além da degradação ambiental global, 

como problemas determinantes no que se refere à 

satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem, já que eles são fatores limitadores 

das políticas para diminuição do analfabetismo e da 

desigualdade no acesso à educação básica o que faz 

com que grandes parcelas da população continuem 

sem meios de enfrentar os problemas acima citados 

(UNESCO, 1998, p.2).  

 A Declaração Mundial sobre Educação para 

todos, em seu artigo 3° (UNESCO, 1998, p. 4), tem 

como objetivos, entre outros, a universalização do 

acesso à educação e a promoção da equidade, 
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sendo que a educação básica deve ser oferecida à 

todas as crianças, jovens e adultos. 

 Outro esforço, quanto à universalização do 

direito à educação, foi proposto pela Declaração de 

Hamburgo sobre a Educação de Adultos35, 

proclamada durante a V Conferência Internacional 

de Educação de Adultos (V CONFITEA), realizada 

na cidade de Hamburgo, Alemanha, no ano de 1997, 

posicionando-se quanto à importância da educação 

de jovens e adultos em um mundo extremamente 

dinâmico, em que a velocidade das mudanças 

tecnológicas impõe à grande parte das sociedades, 

a necessidade de uma educação continuada 

(BRASIL, 2007, p. 37), sendo que: 

 

"Nós, participantes da V 
Conferência Internacional 
sobre Educação de Adultos, 
reunidos na cidade de 
Hamburgo, reafirmamos que 
apenas o desenvolvimento 

 
35Disponível em http://uil.unesco.org/adult-
education/confintea/adult-education-hamburg-declaration-
agenda-future <acessado em 20/01/2020) 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

560 Elaine Rosângela Leutwiler Di Giacomo Silva 

centrado no ser humano e a 
existência de uma sociedade 
participativa, baseada no 
respeito integral aos direitos 
humanos, levarão a um 
desenvolvimento justo e 
sustentável. A efetiva 
participação de homens e 
mulheres em cada esfera da 
vida é requisito fundamental 
para a humanidade sobreviver 
e enfrentar os desafios do 
futuro. A educação de adultos, 
dentro desse contexto, torna-
se mais que um direito: é a 
chave para o século XXI; é 
tanto consequência do 
exercício da cidadania como 
condição para uma plena 
participação na sociedade (...)". 
(BRASIL, 2007, p.37). 

 

 Embora a necessidade de educação básica e 

continuada, além de sua oferta a aqueles que a ela 

não puderam ter acesso em idade considerada ideal, 

seja de extrema importância, tal como abordado na 

Declaração Mundial sobre educação para todos 

(UNESCO, 1998) e na Conferência de Hamburgo 

(BRASIL, 2007), as políticas públicas adotadas no 
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Brasil, particularmente no que diz respeito ao 

financiamento da modalidade de ensino para jovens 

e adultos, foram na contramão das necessidades 

educacionais do país, com um histórico 

marcadamente desigual quanto à oferta e acesso ao 

ensino básico.  

 Através do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), a EJA, assim 

como a educação infantil, foi excluída do 

recebimento dos recursos do fundo, e teve como 

consequência a diminuição de sua importância frente 

às demais modalidades de ensino ofertadas 

(MILITÃO, 2010, p. 63), já que, a municipalização do 

ensino e a obrigatoriedade do oferecimento da 

educação para o ensino fundamental, fizeram com 

que os Municípios concentrassem a aplicação do 

FUNDEF nesta última modalidade de ensino citada, 

tal como apontado no trecho abaixo: 

 

Criado pela Emenda 
Constitucional nº.14/96 e 
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regulamentado pela Lei nº. 
9.424/96 para um período de 
dez anos de vigência (1997 a 
2006), o FUNDEF foi 
reiteradamente criticado pela 
maioria dos pesquisadores e 
estudiosos (...) da temática por 
deixar “órfãos” de recursos os 
demais níveis e modalidades 
de ensino que compõem a 
educação básica. (MILITÃO, 
2010, p. 62) 
 

 O veto presidencial do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso quanto à inclusão da 

EJA no FUNDEF teve como justificativas "a 

insuficiência de estatísticas, fragilidade de dados, 

grande heterogeneidade da oferta e possível 

abertura indiscriminada de tais cursos". (CNE 

11/2000, p. 26)36. 

 Quase dez anos depois, visando corrigir as 

distorções e a rigidez quanto à aplicação dos 

recursos derivados do FUNDEF (MILITÃO, 2010, p. 

 
36 Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/pare
cer_11_2000.pdf <acessado em 17/02/2020). 
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63), foi criado um novo fundo, denominado Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), inicialmente regulamentado pela medida 

provisória n° 339, de 28 de dezembro de 2006, 

posteriormente, através da Emenda Constitucional 

n° 53 de 19 de dezembro de 2006, e finalmente 

regulamentado pela Lei n° 11.494, de 20 de julho de 

2007. 

 Segundo Militão (2010, p. 63) este novo fundo 

(FUNDEB) trouxe inovações e avanços em relação 

ao fundo anterior (FUNDEF), sendo a principal delas 

o financiamento de todas as modalidades de ensino, 

incluindo aqui a EJA e a educação infantil excluídas 

do fundo de financiamento anterior.  

 Mesmo com a inclusão da EJA no FUNDEB, 

esta modalidade de ensino ainda enfrenta obstáculos 

para a sua implementação. 

 Os valores de repasse do financiamento da 

educação para um aluno matriculado na idade 

considerada ideal, nas modalidades ensino 

fundamental e médio, por exemplo, é maior do que o 
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repasse para os alunos matriculados na EJA 

(BRASIL, 2008, p. 13). 

 Ou seja, com esta lógica, os alunos da EJA 

custam menos do que os demais, desestimulando de 

certa maneira que os Estados e Municípios invistam 

nesta modalidade de ensino, já que as demais 

modalidades representam um repasse de verbas 

superior. 

 Para fins de financiamento da educação 

básica, o FUNDEB considera em sua base de 

cálculo, 19 fatores de ponderação, variando entre 

0,70 a 1,30, sendo que a EJA durante o ano de 

200837 (BRASIL, 2008, p. 14), teve seus valores de 

ponderação em 0,70 tanto para a EJA com avaliação 

no processo (sem vínculo com o ensino 

profissionalizante), quanto ao que conjugava a 

modalidade da EJA com a educação profissional, ou 

seja, os mais baixos valores de repasse encontrados 

dentre os 19 fatores de ponderação. 

 
37 Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/subsidios_mp_fundeb.pdf
< acessado em 24/01/2020). 
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 Para o ano de 2009 (BRASIL, 2013, p. 13), os 

valores de ponderação aumentaram, chegando a 

0,80 para a EJA com avaliação no processo e a 1,0 

para a EJA atrelada à educação profissional. 

 A resolução MEC n° 8, de 25 de julho de 

2012,38, manteve o fator de ponderação para o ano 

de 2013, em 0,80 para a EJA com a avaliação no 

processo, porém aumentou para 1,20 quando esta 

foi integrada à educação profissional. 

 É possível verificar, através dos documentos 

oficiais do Ministério da Educação, mais 

especificamente, o Manual do FUNDEB, (BRASIL, 

2013, pp. 15 e 16) que versa sobre a distribuição dos 

recursos, coloca como 15%, o teto máximo de 

recursos que podem ser aplicados no financiamento 

da modalidade de ensino EJA, pelos Estados e 

Municípios. Além disso, o mesmo documento 

reafirma que caso o número de matrículas da EJA, 

 
38 Disponível em https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/item/3994-
resolu%C3%A7%C3%A3o-mec-n%C2%BA-8,-de-25-de-julho-
de-2012< acessado em 24/01/2020>. 
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multiplicado pelo valor aluno/ano ultrapasse o valor 

de 15% do total de recursos destinados ao 

financiamento anual da educação, o valor aluno/ano 

deverá ser reduzido até que os recursos destinados 

a esta modalidade alcancem o teto de 15% do fundo.  

 Verifica-se que, mesmo com a inclusão da 

EJA no FUNDEB, esta esteve longe de sanar suas 

dificuldades, já que ainda ocorrem sérias restrições 

quanto à sua oferta, tanto no que se refere aos 

fatores de ponderação fixados, que são menores, se 

comparados às demais modalidades ofertadas, 

quanto ao engessamento do montante de recursos 

que podem ser utilizados nesta modalidade de 

ensino, não podendo ser superiores a 15% do total 

de recursos destinados ao financiamento da 

educação de Estados e Municípios ou, se ultrapassar 

o teto, os alunos da EJA terão mais uma vez um 

menor financiamento no que se refere ao custo 

aluno/ano. 

3. Histórico e evolução das matrículas da EJA 

 Segundo o INEP, o número de matrículas na 

educação de jovens e adultos tem diminuído 
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conforme apontam os dados constantes na tabela 1, 

referente aos anos de 2007 a 2013.  

 A tabela 1 mostra o número de alunos 

matriculados por etapa de ensino, sendo que, as 

colunas referentes aos dados do ensino fundamental 

e do ensino médio são o somatório das modalidades 

de ensino em turno parcial e integral; já a coluna 

total, refere-se ao total de alunos matriculados nas 

modalidades de ensino parcial e integral. 

 

Tabela 1: Evolução do número de matrículas na 
Educação Básica por etapa de ensino - Brasil - 2007-
2013 

Educação de Jovens e Adultos 

 Fundamental Médio Total 

2007 3.367.032 1.618.306 4.985.338 

2008 3.295.240 1.650.184 4.945.424 

2009 3.094.524 1.566.808 4.661.332 

2010 2.860.230 1.427.004 4.287.234 

2011 2.681.776 1.364.393 4.046.169 

2012 2.561.013 1.345.864 3.906.877 

2013 2.447.792 1.324.878 3.772.670 
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Fonte: INEP (adaptado) 

 

 É possível observar, através dos dados acima 

expostos, que o número de matrículas apresenta 

tendência de queda em ambas as modalidades 

(ensino fundamental e médio) corroborando com a 

ideia de que a oferta de ensino regular na idade 

considerada ideal e a progressiva universalização do 

ensino básico e médio contribuiriam para a 

diminuição da demanda potencial acumulada 

historicamente (DI PIERRO, 2005, p. 1122). 

 Porém é possível conjecturar outra leitura dos 

dados acima referenciados, através do seguinte 

trecho: 

 

Diferentemente da educação 
fundamental regular, onde há 
um grande consenso social 
(particularmente dos pais) 
sobre necessidade de as 
crianças irem à escola, além de 
uma forte pressão para que isto 
ocorra, no caso da educação 
de pessoas jovens e adultas é 
a oferta que estimula a 
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demanda, exigindo, portanto, 
uma atitude ativa do Poder 
Público. (HADDAD; XIMENES, 
2008, p. 132). 

 

 Ou seja, segundo os autores é a oferta que 

estimula a demanda (no caso da EJA) e não o 

contrário. Se observarmos que mesmo as mudanças 

trazidas pelo novo fundo de financiamento da 

educação - o FUNDEB - consideram para cálculo de 

financiamento dos alunos da EJA, um menor repasse 

de verbas, é possível que a tendência de queda do 

número de matrículas na modalidade EJA observada 

esteja refletindo a diminuição da oferta desta 

modalidade de ensino combinada com a progressiva 

universalização do ensino básico e médio, sendo a 

modalidade de ensino básica priorizada em 

detrimento das demais modalidades. 

 

Considerações finais 

 

 A tentativa de tornar a educação um direito 

universal, tem encontrado ressonância em grande 
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parte do mundo, tal como pudemos observar nas 

Conferências de Jomtien e Hamburgo, as quais 

cunharam documentos demonstrando a necessidade 

da educação para todos, além da formação 

continuada, em um mundo cada vez mais dinâmico 

em que a velocidade das mudanças técnicas e 

tecnológicas requerem estudos e aperfeiçoamentos 

constantes. 

 A queda no número de matrículas apontada 

através do censo escolar promovido pelo INEP pode 

ser um indicativo de que as políticas públicas de 

universalização da educação têm conseguido 

atender a grande maioria da população brasileira, 

caso contrário, o censo escolar ao invés de 

apresentar uma tendência de queda do número de 

matrículas nesta modalidade, apresentaria uma 

estagnação, ou mesmo uma tendência positiva 

quanto ao número de matrículas. 

 Outra hipótese que pode ser levantada quanto 

à tendência de queda no número de alunos 

matriculados é a de que a demanda existe em função 

da oferta desta modalidade de ensino, ou seja, 
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quanto menor for a oferta, menor também será a 

demanda por ela, segundo apontaram Haddad e 

Ximenes (2008, p. 132). 

 Foi possível observar, através das leituras 

realizadas, que o Brasil, mesmo sendo signatário e 

concordando com os documentos discutidos em uma 

pauta global, esteve na contramão da inclusão e da 

oferta da educação para jovens e adultos: A 

implantação do FUNDEF e a exclusão da EJA como 

modalidade educativa a ser financiada pelo fundo 

demonstrou que o governo Federal não estava 

disposto a investir na modalidade, mesmo o direito à 

educação para todos ser parte integrante da 

Constituição de 1988. 

 Dez anos depois, um novo fundo - o FUNDEB 

- foi criado, sendo a EJA incluída como modalidade 

de ensino financiada, porém o fator de ponderação, 

ou seja, o quanto um aluno da EJA valerá enquanto 

repasse de verbas Federais, em geral, ainda é menor 

do que o repasse para os alunos que frequentam a 

modalidade em série considerada ideal. 
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 Em muitos casos, o valor repassado aos 

alunos da EJA equivale a 80% do montante 

financiado, se comparado à modalidade do ensino 

fundamental em anos iniciais em localidades 

urbanas (Brasil, 2013, p. 13), desestimulando desta 

forma que os Estados e Municípios priorizem ou ao 

menos tenham como objetivo maior, e não 

secundário como é feito atualmente, a oferta desta 

modalidade de ensino.  

 O fator de ponderação somente mostrou-se 

mais vantajoso quando a EJA é oferecida juntamente 

com o ensino profissionalizante (BRASIL, 2012 p. 27 

e BRASIL, 2013, p. 13).  

 Para além do pragmatismo de que a educação 

está simplesmente a serviço do mundo do trabalho, 

outros podem ser os motivos que levam uma pessoa 

à busca de escolarização e que deveriam, portanto 

balizar as políticas públicas para a EJA, tal como a 

libertação dos indivíduos de condições de opressão, 

a possibilidade de compreender e participar de forma 

mais atuante das decisões tomadas pelos 
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representantes eleitos, em uma sociedade que dá 

grande valor à cultura, em especial a escrita. 
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ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO 

Iolanda Vieira Ribeiro 

 

 

A Arte é uma forma de expressão e 

comunicação humana que colabora com o 

desenvolvimento, aspectos cognitivos, sensíveis e 

culturais e é bastante utilizada na Educação Infantil 

principalmente para os aspectos que envolvem 

criatividade e sensibilidade. 

 

A educação em Arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento 
artístico, que caracteriza um 
modo particular de dar sentido às 
experiências das pessoas, por 
meio dele, a criança amplia-se a 
sensibilidade, a percepção, a 
reflexão e a imaginação. Aprender 
Arte envolve, basicamente, fazer 
trabalhos artísticos, apreciar e 
refletir sobre eles. Envolve, 
também, conhecer, apreciar e 
refletir sobre as formas da 
natureza e sobre as produções 
artísticas individuais e coletivas 
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de distintas culturas e épocas 
(BRASIL, 1998, p.19). 

 

Importa mencionar que por muito 

tempo, a educação da criança foi considerada uma 

responsabilidade das famílias ou do grupo social ao 

qual ela pertencia, e que as exigências educacionais 

são recentes e mais recente a forma na qual 

pensamos sobre a criança como protagonista de sua 

aprendizagem. 

Conforme o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 

1998), “o desenho como linguagem indica signos 

históricos e sociais que possibilitam ao homem 

significar o mundo”. Salientamos que a Educação 

Infantil, a primeira etapa da Educação Básica 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) é o 

espaço de promoção e apropriação das diversas 

formas de linguagens e expressões, sendo o 

desenho parte da disciplina Arte art. 26, § 2º da 

referida legislação. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394/96 com base na 

Constituição Federal, privilegia nos artigos 29 e 30, a 

Educação Infantil como a primeira etapa da 

Educação Básica oferecida em creches para atender 

a criança de até três anos de idade e em pré-escolas 

para crianças de quatro a seis anos. Embora essa 

etapa da Educação Básica não seja obrigatória para 

a criança, é um direito seu e de sua família, cuja 

oferta é um dever do poder público, mais 

precisamente, dos municípios. 

No artigo 29 da LDBEN 9.394/96, a 

Educação Infantil tem como finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de 

idade em seus aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade”.  

Salientamos que a LDBEN 9694/96 

define a Educação Infantil como etapa primordial 

para o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físico, psicológico, cognitivo, intelectual e 

social. 
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Na Educação Infantil ocorre a 

construção da identidade, autonomia, criatividade, 

responsabilidade e a formação de cidadania é neste 

ambiente que as crianças devem ter atividades 

diversificadas e prazerosas, voltadas para a 

satisfação de suas necessidades básicas de 

aprendizagens. 

Na Educação Infantil a Arte é um dos 

eixos de conhecimento mais utilizados pelos 

professores, sua relação cultural e a produção 

artística são parte da sua existência no mundo. 

A arte para as crianças pequenas se 

compõe como uma forma de expressão e 

comunicação que colabora com o desenvolvimento 

conduzida pelos aspectos cognitivos, sensíveis e 

culturais. Conforme Fusari e Ferraz (2009, p. 17), a 

arte é, educativa e cultural que busca a constituição 

de um ser humano completo que é a afirmação da 

LDBEN 9394/96. Evidencia os aspectos intelectuais, 

estéticos, fruição, prazer e aprendizagem. 

Na Educação Infantil o 

desenvolvimento e a aprendizagem são muito 
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importantes pois, é nesta fase que as crianças 

aprendem e assimilam maior número de conteúdos 

e situações de raciocínio que ampliam o 

conhecimento. 

Importa evidenciar que a Educação 

Infantil tem conteúdo específicos e a arte é uma das 

áreas de conhecimento mais utilizadas devido suas 

amplas possibilidades que vão do desenho ao teatro. 

Conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte, “[...] os alunos devem passar por 

um conjunto amplo de experiências onde devem 

aprender e criar, articulando percepção, imaginação, 

sensibilidade, conhecimento e produção 

artística/pessoal ou em grupos” (BRASIL, 2001, p. 

61). 

Conforme o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998), a 

educação das crianças deve se dar em um contexto 

capaz de propiciar às crianças o acesso a elementos 

culturais que contribuem para o desenvolvimento e 

para a interação das mesmas na sociedade.  

Importa ressaltar que no terceiro 
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volume do documento, denominando “Conhecimento 

de Mundo”, organizado por eixos: Linguagem Oral e 

Escrita, Movimento, Natureza e Sociedade 

Matemática, Música e Artes Visuais. 

Apresenta a arte, nas suas diferentes 

linguagens, nos eixos “Música” e “Artes Visuais”. 

O RCNEI (1998) evidencia que: 

 

A presença das artes visuais na 
educação infantil, ao longo da 
história, tem demonstrado um 
descompasso entre os caminhos 
apontados pela produção teórica 
e prática pedagógica existente. 
Em muitas propostas as práticas 
de artes são entendidas apenas 
como meros passatempos. Em 
que atividades de desenhar, colar, 
pintar e modelar com argila ou 
massinha são destituídas de 
significados. Outra prática 
corrente considera que o trabalho 
deve ter uma conotação 
decorativa, servindo para ilustrar 
temas de datas comemorativas, 
enfeitar as paredes com motivos 
para os pais, etc. Nessa situação 
é comum que os adultos façam 
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grande parte do trabalho, uma vez 
que não consideram que a criança 
tem competência para elaborar 
um produto adequado (BRASIL, 
1998, p.87). 

 

É importante a criança faça escolhas, 

envolvendo suas experiências pessoais, ou seja, ao 

criar, ela relaciona o que aprendeu, em sua interação 

com as pessoas, com a natureza e com o mundo. 

De acordo com os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

 

A Arte da criança, desde cedo, 
sofre influência da cultura, seja 
por meio de materiais e suportes 
com que faz seus trabalhos, seja 
pelas imagens e atos de 
produções artísticas que observa 
na TV, em revistas, em gibis, 
rótulos, estampas, obras de arte, 
trabalhos artísticos de outras 
crianças. [...] neste sentido, as 
artes visuais devem ser 
concebidas como linguagem que 
tem estrutura e características 
próprias, cuja aprendizagem, no 
âmbito prático e reflexivo, se dá 
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por meio da articulação dos 
seguintes aspectos: o fazer 
artístico, apreciação e reflexão 
(BRASIL, 1998, p. 88). 

 

Através da arte a criança desenvolve 

aspectos como: sensibilidade, percepção e 

imaginação, tanto ao realizar, quanto na ação de 

apreciar e conhecer obras, e produções próprias e 

dos seus pares. 

Na Educação Infantil o manuseio de 

diferentes materiais seja no eixo das artes visuais 

como nas demais linguagens possibilita as crianças 

manusear diferentes materiais, perceber marcas, 

gestos e texturas, explorar espaço físico e construir 

objetos variados. “Vale destacar que, limitando 

linguagens oferecidas às crianças, estamos, também, 

limitando seus instrumentos privilegiados de relação 

com o mundo no qual estão inseridas” (BRASIL, 

2006, p.18).  

É importante que a mediação do 

professor ocorra de forma que se respeite o fazer 
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artístico da criança, em seu tempo, ritmo, na escolha 

dos materiais, na escolha de como e o que fazer. 

Nestas escolhas podemos perceber as emoções, 

anseios, história, cultura da qual faz parte e 

desenvolve a identidade de um povo ou até mesmo 

de uma classe social. O Ensino da Arte contribui para 

a formação sensível do indivíduo e é no fazer artístico 

que acontece essa aprendizagem. Conforme 

evidenciam: 

 

A comunicação entre as pessoas e as 

leituras de mundo não se dão apenas por 
meio da palavra. Muito do que se 

sabemos sobre o pensamento e os 
sentimentos das mais diversas pessoas, 

povos, países, épocas são conhecimentos 

que obtivemos única e exclusivamente 
por meio de suas músicas, teatro, 

pintura, dança, cinema, etc. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 1998, p.14)  

 

Através das Artes Visuais as crianças 

são capazes de desenvolver habilidades, expressar, 

comunicar e demonstrar sentimentos, pensamentos, 

emoções por vários meios, dentre eles: linhas, 
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formas, rabiscar e desenhar no chão, na areia, em 

muros, usando diversos materiais que são 

encontrados por acaso pelas crianças, vale ressaltar 

que tudo é lúdico, tudo é descoberta e prazeroso. 

A LDBEN 9394/96 determinou a 

obrigatoriedade e o reconhecimento do conteúdo de 

Arte como disciplina nas escolas é importante 

sabermos disso pois, na prática diária da Educação 

Infantil a Arte é uma das linguagens mais utilizadas. 

Também é importante mencionar que com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Ensino de 

Arte no Brasil torna-se relevante, pois baseados na 

Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, 

promoveram uma melhoria significativa para um 

ensino de qualidade. 

 

Muitos arte-educadores passam a 

trabalhar a partir de três eixos de 

aprendizagem significativa em 
arte: fazer artístico do aluno, a 

apreciação do aluno (dos próprios 
trabalhos, dos de colegas e dos 

artistas) e a reflexão sobre a arte 

como objeto sociocultural e 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

588 Iolanda Vieira Ribeiro 

histórico. (IAVELBERG, 2003, 
p.118)  

 

Segundo Iavelberg (2003), a arte deve 

ser trabalhada considerando os três eixos da 

aprendizagem, como produção do aluno, apreciação 

dos alunos pelos trabalhos deles, dos colegas e dos 

artistas e a compreensão da Arte integrada como 

perspectiva histórica e cultural na sociedade. 

Consideramos a Arte como linguagem com 

características próprias são instrumentos mediadores 

na construção da identidade que colabora para 

compreender e representar outros sistemas 

simbólicos. 

Segundo Biasoli: 

 

O conceito de Arte foi objeto de 
diferentes interpretações: Arte como 

técnica, como produção de materiais 
artísticos, a história da estética e da Arte 

tem significados diferentes em tempos 
diferentes. Arte foi, por muito tempo, 

concebida como um dom, privilégio de 

gênios e, dessa forma, não resultante de 
ações de ensino e aprendizagem. 

Atualmente, Arte é considerada também 
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como um produto cultural que deve estar 
acessível a todos: é preciso formar o 

fruidor de Arte e incentivar a participação 
dos sujeitos em atos artísticos, para que 

vivenciem a expressividade que lhes é 

natural, enquanto seres humanos e que 
pode ser ampliada, se praticada. A 

presença da arte na educação infantil: 
olhares e como lazer, como liberação de 

impulsos, como expressão, como 
linguagem, como comunicação (BIASOLI 

1999, p. 90). 

 

A Arte envolve a expressão individual e 

coletiva de sentimentos e valores da cultura que 

contribuem para a construção de habilidades, 

utilização de instrumentos e conhecimento da 

linguagem.  

Segundo, DEWEY (1980, p. 91): “a Arte faz 

parte das relações que o homem estabelece com seu 

entorno, isto é, a Arte ganha um caráter prático e 

articula-se com a vida e a cultura”. 

A arte é histórica e cultural para BARBOSA, 

apud BIASOLI (1999, p. 90): “Na Pós Modernidade o 

conceito de Arte está ligado à cognição, o conceito 

de fazer está ligado à construção, e o conceito do 
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pensamento visual está ligado à construção do 

pensamento da imagem”. 

Para BARBOSA (1991, p. 27), a Arte, resgata 

a importância da presença de imagens nos processos 

de ensino, para a formação do fruidor em Arte: 

 

[...] e favorecer a todos o acesso aos 

códigos artísticos e às possibilidades de 
expressão desses códigos. O objetivo 

daqueles que acreditam nesses 
pressupostos conceituais é contribuir 

para a difusão da Arte na escola, 
garantindo a possibilidade igualitária de 

acesso ao seu conhecimento. É preciso 

levar a Arte, que está circunscrita a um 
mundo socialmente limitado a se 

expandir, tornando-se patrimônio 
cultural da maioria. (BARBOSA, 1991, 

p.27). 

Ao pensarmos sobre a Arte como expressão 

da cultura temos que nos preocupar com a produção 

artística, distribuição e apreciação com isso construir 

elementos de significação sobre a estética e obras 

artísticas. 

A Abordagem Triangular de Ensino da Arte 

propõe que para se olhar a Arte enquanto 
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conhecimento é necessário articular o fazer artístico, 

a contextualização e a leitura de obras. 

Para BARBOSA (1991) o principal objetivo da 

Arte na escola é formar o indivíduo conhecedor, 

fruidor e decodificador de Arte. Nesse sentido, a 

Abordagem Triangular pode atuar como pressuposto 

conceitual para que as práticas de ensino da Arte 

sejam revistas e reconstruídas. 

 

A Abordagem Triangular foi 

originalmente constituída de uma dupla 
triangulação: a primeira, de natureza 

epistemológica, ao designar os processos 
de ensino e aprendizagem por três ações 

mental e sensorialmente básicas: criação 

no fazer artístico, leitura de obra de Arte 
e contextualização; a segunda, refere-se 

a sua origem, baseada nos princípios de 
três outras A presença da arte na 

educação infantil: olhares e intenções 

(BARBOSA, 1998, p.34-35). 

 

BARBOSA (1998, p.41), afirma que a 

Abordagem Triangular, é “construtivista, 

interacionista, dialogal e multiculturalista”. Portanto, 

a Arte como expressão e como cultura são 
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necessárias na sala de aula para que os alunos 

tenham acesso a uma educação estética e artística 

voltada para a formação do fruidor que desenvolverá 

habilidades nas diversas situações de ensino e 

aprendizagem. 

Historicamente o Ensino da Arte no 

Brasil, passou por várias etapas atualmente é 

reconhecida como indispensável na formação do ser 

humano. 

 

A arte promove o desenvolvimento 

de competências, habilidades e 
conhecimentos necessários a 

diversas áreas de estudos; 
entretanto, não é isso que justifica 

sua inserção no currículo escolar, 

mas seu valor intrínseco como 
construção humana, como 

patrimônio comum a ser 
apropriado por todos. 

(IAVELBERG, 2003, p.9) 
 

Conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

 

A educação em arte propicia o 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

593 Iolanda Vieira Ribeiro 

desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética, 

que caracterizam um modo próprio 
de ordenar e dar sentido à 

experiência humana: o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao 

realizar formas artísticas quanto 
na ação de apreciar e conhecer as 

formas produzidas por ele e pelos 
colegas, pela natureza e nas 

diferentes culturas. (BRASIL, 

2000, p.19). 

 

Na Educação Infantil as crianças 

ampliam seu conhecimento sobre as artes e sobre o 

mundo por meio das múltiplas linguagens e 

expressões. Conforme o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil: 

 

[...] tal como a música, as Artes 
Visuais são linguagens, e também 

uma das formas importantes de 
expressão e comunicação 

humana, o que, por si só justifica 

sua presença no contexto da 
educação, de um modo em geral, 

e na Educação Infantil, 
particularmente. (BRASIL, 1998, 

p.85)  
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Na Educação Infantil as Artes Visuais 

são representadas por toda forma de expressão 

visual como: pintura, desenho, escultura, colagem, 

fotografia, cinema, arquitetura, na construção de 

brinquedos e brincadeiras, no uso diversificado de 

materiais e nas outras linguagens. 

Ressaltamos que as Artes Visuais 

representam um tipo de linguagem que tem 

características próprias e sua aprendizagem acontece 

por meio dos seguintes aspectos: 

 

Fazer artístico- centrado na 

exploração, expressão e 
comunicação de produção de 

trabalhos de arte por meio de 

práticas artísticas, propiciando o 
desenvolvimento de um percurso 

de criação pessoal; 
Apreciação- percepção do 

sentido que o objeto propõe, 
articulando-o tanto aos elementos 

de linguagem visual quanto aos 

materiais e suportes utilizados, 
visando desenvolver, por meio da 

observação e da fruição a 
capacidade de construção de 

sentido, reconhecimento, análise e 

identificação de obras de arte e de 
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seus produtores; 
Reflexão- considera tanto no 

fazer artístico como na apreciação, 
é um pensar sobre todos os 

conteúdos do objeto artístico que 

se manifesta em sala, 
compartilhando perguntas e 

afirmações que a criança realiza 
instigada pelo professor e no 

contato com suas próprias 
produções e as dos artistas 

(BRASIL, 1998, p.89). 

 

Conforme o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (1998) as práticas 

em Artes Visuais trazem objetivos de acordo com 

cada faixa etária: crianças de zero a três anos de 

idade: ampliar o conhecimento da criança 

manipulando diferentes materiais, explorando 

características, manuseio, entretanto em contato 

com várias expressões artísticas. Utilização de 

materiais gráficos e plásticos ampliando possibilidade 

de expressão e comunicação; Crianças de quatro a 

seis anos: interessam-se pelas próprias produções, 

pelas de outras crianças e pelas várias obras 

artísticas. Produzir trabalho de Arte utilizando a 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

596 Iolanda Vieira Ribeiro 

linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, 

da colagem, da construção desenvolvendo o gosto, 

cuidado e respeito. 

Salientamos que é preciso esclarecer 

que a criança na Educação Infantil é lúdica, seu 

aprendizado se dá através do lúdico e isso não é 

diferente com a linguagem artística. 

A importância do brincar para a criança, 

contribui para a imaginação criadora, surge em forma 

de jogo, instrumento de primeiro pensamento para 

enfrentar a realidade, que se transforma em jogo 

simbólico, ampliando a compreensão de mundo. É 

importante, definir os conceitos: jogo, brinquedo e 

brincadeira. 

PIAGET define o jogo desta forma: 

 

Jogo do exercício sensório-
motor: é um jogo em que sua 
finalidade é o próprio prazer do 
funcionamento, constitui-se em 
repetição de gestos e movimentos 
simples como agitar os braços, 
caminhar, pular, ao descobrir 
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suas funções, há um sentimento 
de felicidade. 
Jogos Simbólicos: Consiste em 
satisfazer o “eu” por meio de uma 
transformação do real em função 
dos desejos, ou seja, tem a 
função de assimilar a realidade, 
ela incorpora a seu mundo, 
objetos, pessoas ou 
acontecimentos significativos e os 
reproduz através de suas 
brincadeiras. 
Jogos de faz de conta que 
possibilita a criança sonhar e 
fantasiar revela angústias, 
conflitos e medos aliviando 
tensões e frustrações são 
importantes para que se trabalhe 
diferentes tipos de sentimentos e 
a forma de lidarmos com eles. 
Jogos de Regras: como o próprio 
nome diz o jogo de regras se 
caracteriza pela existência de 
uma série de leis impostas pelo 
grupo, sendo que quem 
descumprir será penalizado, é 
uma forte competição pelos 
participantes, geralmente jogado 
em parceria e um conjunto de 
obrigações o que o faz tornar-se 
social, são importantes para que a 
criança entende que nem sempre 
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levemos vantagens aprendendo 
assim a lidar com as emoções 
(PIAGET, 1978, apud in 
NEGRINE, 1994, 23). 

 

Segundo NEGRINE (1994) ao citar 

PIAGET percebe o jogo simbólico como a 

representação de um objeto ausente, a partir da 

comparação entre um elemento dado (real) e um 

imaginado (imagem mental). No jogo simbólico 

ocorre o início da ficção, mostrando claramente o 

desenvolvimento da inteligência na criança. Nesse 

período ela se interessa pelas realidades 

simbolizadas, o que auxilia nas suas aprendizagens. 

VYGOTSKY (1988) define que no 

brincar a criança cria e expressa uma situação 

imaginária, projeta-se nas atividades adultas de sua 

cultura e ensaia seus futuros papéis e valores. 

Brincando ocorrem as oportunidades para o 

desenvolvimento intelectual, conforme NEGRINE 

(1994): 
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O surgimento de um mundo ilusório e 
imaginário na criança é o que, na opinião 
de Vygotsky, se constitui “jogo”, uma vez 
que a imaginação como novo processo 
psicológico não está presente na 
consciência da criança pequenas e é 
totalmente alheia aos animais. O autor 
acredita ainda que o brinquedo também 
comporta uma regra relacionada com o 
que está sendo representado. Assim, 
quando a criança brinca de médico, 
busca agir de modo muito próximo 
daquele que ela observou nos médicos 
do contexto real. A criança cria e se 
submete às regras do jogo ao 
representar diferentes papéis, não se 
importando com o ganhar ou perder, pois 
o fato de estar brincando já lhe 
proporciona prazer. Trazendo o papel da 
imitação, onde a criança faz aquilo que 
ela viu o outro fazer, mesmo sem ter 
clareza do significado da ação. Aos 
poucos deixa de repetir por imitação, 
passando a realizar a atividade 
conscientemente, criando novas 
possibilidades e combinações. Por isso a 
imitação não pode ser vista como uma 
simples repetição mecânica dos 
movimentos e modelos, pois quando a 
ela age imitando está construindo novas 
possibilidades e se desenvolvendo tanto 
psicologicamente como fisicamente. 
(NEGRINE, 1994 p. 10). 

 

O jogo simbólico inicia-se quando a 

criança começa a fantasiar, criar seu universo 
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imaginário, atribuindo seus próprios sentimentos nos 

brinquedos e histórias dando vida e sentimentos aos 

objetos e brinquedos. O jogo simbólico caracteriza-se 

pela representação da realidade, por uma tendência 

imitativa e imaginativa. A criança passa a adquirir a 

capacidade de representar simbolicamente suas 

ações por meio de sua capacidade de pensar, 

exprimem seus desejos por meio do real (NEGRINE, 

1994). 

Através do jogo simbólico a criança 

exprime seus desejos, assim como nos sonhos, 

fantasias por meio dos jogos e brincadeiras, 

principalmente naquelas de faz de conta, onde seus 

sentimentos são expostos através do simbólico. Ao 

brincar compreender a realidade é mais fácil, o 

brinquedo vai muito mais além de um simples 

produto, torna-se um processo pelo qual é de 

fundamental importância no desenvolvimento da 

infância conforme Vygotsky (1984, p. 37). 

VYGOTSKY (1984) evidencia papel 

relevante ao brincar na constituição do pensamento 
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infantil. Para ele é no brincar, e no jogo que a criança 

evidencia o estado cognitivo, motor e sensorial. 

Ao brincar a criança constitui o pensar 

quando reproduz, internaliza e sistematiza ações. A 

linguagem para Vygotsky tem importante papel no 

desenvolvimento cognitivo da criança ao sistematizar 

suas experimentações. 

De acordo com VYGOTSKY: 

 

A brincadeira cria para as crianças uma “zona 
de desenvolvimento proximal” que não é outra 
coisa senão a distância entre o nível atual de 
desenvolvimento, determinado pela 
capacidade de resolver independentemente um 
problema, e o nível atual de desenvolvimento 
potencial, determinado através da resolução de 
um problema sob a orientação de um adulto ou 
com a colaboração de um companheiro mais 
capaz. 

 

É através das atividades lúdicas, que a 

criança reproduz sua vivencia por meio da 

imaginação e do faz de conta. O dia a dia faz com 

que sejam reelaboradas experiências passadas e 

novas. 
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PIAGET (1975) e VYGOTSKY (1984) 

ambos enfatizam que o desenvolvimento não é linear 

e sim evolutivo e é neste percurso que a imaginação 

se desenvolve. Ao brincar a criança desenvolve a 

capacidade de conhecimento, formação de conceitos 

que se dá a aprendizagem. 

É na capacidade de criar linhas e formas 

que se assemelham aos objetos reais é uma 

competência simbólica que apenas o ser humano 

possui, na arte as habilidades cognitivas se 

desenvolvem do complexo ao abstrato e vice-versa. 

 

A Arte, não pertence as creches, pré-
escolas e escolas e não deve ser 

subserviente ou ficar a serviço de outros 

interesses. Ela vem abrir as portas e 
janelas das instituições educacionais para 

mostrar a vida de oura forma – estética 
e poética – e favorecer o 

transbordamento das múltiplas 

linguagens da criança, favorecendo o 
acesso e estimulando as diferentes 

formas de expressões artísticas (BRASIL, 
2006, p.28). 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

603 Iolanda Vieira Ribeiro 

As Artes Visuais devem ser aceitas como 

uma linguagem que tem estrutura e característica 

própria cuja aprendizagem acontece por meio dos 

seguintes aspectos de acordo com o RCNEI (1998):  

 

Fazer artístico-centrado na exploração, 
expressão e comunicação de produção 
de trabalhos de arte por meio de práticas 
artísticas, propiciando o 
desenvolvimento de um percurso de 
criação pessoal; Apreciação — 
percepção do sentido que o objeto 
propõe, articulando o tanto aos 
elementos da linguagem visual quanto 
aos materiais e suportes utilizados, 
visando desenvolver, por meio da 
observação e da fruição, a capacidade 
de construção de sentido, 
reconhecimento, análise e identificação 
de obras de arte e de seus produtores; 
Reflexão — considerada tanto no fazer 
artístico como na apreciação, é um 
pensar sobre todos os conteúdos do 
objeto artístico que se manifesta em 
sala, compartilhando perguntas e 
afirmações que a criança realiza 
instigada pelo professor e no contato 
com suas próprias produções e as dos 
artistas. (BRASIL.1998, p.89). 

 

O RCNEI trata a arte como uma das formas 

de linguagem e de contato com objetos de 
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conhecimento importantes no desenvolvimento das 

capacidades de expressão e comunicação das 

crianças no eixo Conhecimento de Mundo, que 

segundo o documento abrange Artes Visuais e 

Música. Artes Visuais é colocada com características 

próprias, que podem ser abordadas articulando-se o 

fazer artístico, a apreciação e a reflexão. A 

apreciação, o fazer e a reflexão são formas de 

aproximação das crianças à Arte como expressão e 

como objeto da cultura. A música é a linguagem que 

se traduz em formas sonoras, sensações, 

sentimentos e pensamentos. 

A arte na Educação Infantil colabora para o 

desenvolvimento geral das crianças no que se refere 

aos aspectos perceptivos, motores e psicológicos, 

favorece a criatividade e a livre expressão o fim de 

desenvolver habilidades. 

Na Educação Infantil não há a preocupação 

com a regras sobre a arte ou seu fazer, o que está 

em foco é a autonomia e em favorecer o acesso às 

linguagens com o intuito da formação estética e o 

simbolismo presente nas representações de Arte. As 
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crianças estão vivendo suas primeiras experiências 

de socialização em relação aos outros, aos objetos 

de conhecimentos e às formas de linguagem, e 

sempre por meio do lúdico. A criança vive 

experiências impregnadas de representações, sejam 

corporais, plásticas, orais e escritas, nas 

brincadeiras. O uso de simbolismo emerge na 

ludicidade presente na interpretação e 

representação de mundo em situações de 

brincadeiras. 

A arte é uma das formas de apropriação 

do mundo mais próximas da criança por serem 

inicialmente corporais e envolverem a imitação e o 

jogo, que são meios privilegiados de apropriação de 

relações e construção de conceitos. A arte expressa 

em gestos, palavras, desenhos e todas as 

possibilidades lúdicas e expressivas. 
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O REALISMO E SUA ESTRUTURA 

HISTÓRICA 
 

Juliana Costa Vieira Claudino 
 
 

SURGIMENTO E CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 

Das línguas do Ocidente, a nossa é a menos 

conhecida, e se os países onde é falada pouco 

representam hoje, em 1900 representavam 

muito menos no jogo político. Por isso ficaram 

marginais dois romancistas que nela 

escreveram e que são iguais aos maiores que 

então escreviam: Eça de Queiroz, bem 

ajustado ao espírito do naturalismo; Machado 

de Assis, enigmático e bifronte, olhando para 

o passado e para o futuro, escondendo um 

mundo estranho e original sob a neutralidade 

aparente das suas histórias “que todos podiam 

ler”. (CÂNDIDO, 2004, p. 17) 

 

De acordo com Ledo (2001), o Realismo surge 

na Inglaterra e na França, na metade do século XIX, após 

o fim do Romantismo. Inicia-se uma crítica à sociedade 

através da literatura, evidenciando seus problemas 

sociais, econômicos, culturais e políticos. "Sua principal 

característica é a tentativa de traduzir a realidade. O 
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Realismo, portanto, é o reflexo da desilusão do homem 

frente a sociedade" (LEDO, 2001, p.66) 

"A ideologia do Realismo é: a crítica ao 

tradicionalismo da sociedade burguesa provida da 

educação romântica (distante da realidade); [...] 

preocupação com a reforma da sociedade com o objetivo 

de democratizar o poder político" (LEDO, 2001, p.67) 

Segundo Moisés (2013) Em Portugal inicia-se 

em 1865, enquanto o país era alvo de grandes 

transformações. O marco inicial foi a união dos jovens 

escritores de Coimbra que propunham um novo modelo 

de pensamento para a sociedade, e decorrente disto surge 

a "Questão Coimbrã", nova forma de pensamento e 

ideologias: de mostrar a realidade e como ela é vista pelo 

mundo. Segundo Afrânio Coutinho: 

 
 

É impossível uma definição completa do 

Realismo, que é antes um temperamento, uma 

tendência, um estado de espírito, do que um 

tipo ou gênero literário acabado. Ele existe 

sempre que o homem prefere deliberadamente 

encarar os fatos, deixar a verdade dite a forma, 

e subordinar os sonhos ao real. (2004, p. 10). 
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De acordo com Lefebvre (1969), durante o 

século XIX Karl Marx propõe um diálogo entre as 

recorrentes transformações do Estado, trazendo uma 

reflexão sobre o moderno e a modernidade.  “O termo 

moderno sob os olhos de Marx teria de haver com a 

ascensão da burguesia, o crescimento econômico, o 

estabelecimento do capitalismo, suas manifestações 

políticas e, sobretudo, à critica deste conjunto de fatos 

históricos.” (LEFEBVRE, 1969). Apesar de tratar-se de 

um conceito político, este obteve imensa relevância para 

o surgimento do Realismo na Europa, de modo que as 

evoluções partidas deste ponto, sobretudo na ciência 

com o surgimento do positivismo, darwinismo e 

determinismo, entre outras. Tais revoluções trouxeram a 

literatura as mudanças estruturais e características 

opostas ao Romantismo: retrato fidedigno da realidade, 

personagens comuns não idealizados, aprofundamento 

psicológico das personagens, universalismo e 

cientificismo, crítica aos valores burgueses e a igreja, 

denúncia social e temas sociais e urbanos do cotidiano. 

 

LITERATURA REALISTA NO BRASIL 
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Um drama agrada à pessoa quando esta conseguiu interessar- se 

pelos destinos humanos que lhe são propostos. Os amores, ódios, 

dores, alegrias das personagens comovem o seu coração: participa 

deles, como se fossem casos reais da vida. E diz que é ‘boa’ a obra 

quando esta consegue produzir a quantidade de ilusão necessária 

para que as personagens imaginativas valham como pessoas vivas. 

(GASSET, 2005, p. 25-26). 

 

 

 De acordo com Gasset (2005) a estética realista, 

abrangente a toda expressão artística brasileira do 

período final do século XIX, tinha como principal 

comunicadora a literatura escrita: as personagens das 

narrativas em prosa corrida, narradas em terceira pessoa 

e inicialmente publicadas em formatos de contos, eram 

fidedignamente caracterizadas com a população 

predominante daquele período. As personagens traziam 

relação direta entre a ficção e a realidade, tornando a 

obra objeto de interação direta com o leitor/espectador. 

“os artistas [...] faziam a sua obra consistir, quase 

inteiramente, na ficção de realidades humanas [...] toda 

a arte normal da centúria passada foi realista”. 

(GASSET, 2005, p. 28). Naquele momento, o valor da 

obra era classificado entre a verossimilhança com a 

realidade e maio número possível de relações com o 

cotidiano da sociedade: 

 
A rua deixa de ser via de passagem, adquirindo 

vida e personalidades próprias, como lugar de 

passeio, de comunicação, de ostentação 

exibição de status, entre vitrines deslubrantes 

e grande profusão de cafés e confeitarias. 

(KUJASWKI, 1991, p. 8) 
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Os assuntos e enredos temáticos eram fiéis à 

realidade, fazendo do Realismo a plena oposição ao seu 

antecessor, o Romantismo. O sentimentalismo presente 

na literatura anterior fora substituída pela realidade, bem 

como a liberdade ao formalismo, o exagero à 

proporcionalidade, o passado ao presente temporal e 

idealismo ao realismo. 

 

 

MACHADO DE ASSIS 

 

Eu, posto creia no bem, não sou dos que 

negam o mal, nem me deixo levar por 

aparências que podem ser falazes. As 

aparências enganam; foi a primeira banalidade 

que aprendi na vida, e nunca me dei mal com 

ela. Daquela disposição nasceu em mim esse 

tal ou qual espírito de contradição que alguns 

me acham, certa repugnância em execrar sem 

exame vícios que todos execram, como em 

adorar sem análise virtude que todos adoram. 

Interrogo a uns e a outros, dispo-os, palpo-os, 

e se me engano, não é por falta de diligência 

em buscar a verdade. O erro é deste mundo. 

(PEREIRA, 1991, p.143). 
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Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) 

nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Foi o pioneiro do 

Realismo brasileiro com a publicação de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Em sua literatura, 

Machado inicia sua literatura em sua Fase Romântica 

(também chamada de fase de amadurecimento), que foge 

aos padrões típicos do período através de contos ausentes 

de sentimentalismo exagerado e de personagens lineares, 

e a Fase Realista (ou de maturidade), onde se observa 

influência de autores europeus e escrita dialogada com o 

leitor, trazendo reflexões e interação do espectador com 

a obra.2 

Segundo Teixeira (1987) uma característica 

atenuante da escrita machadiana é o narrador interativo 

com o leitor. Este possui delimitações diretas e provoca 

ao espectador de sua obra a fazer críticas e 

questionamentos ao seu discurso, diminuindo sua 

autoridade ao enredo e aproximando-o do real. 

  

 

2 Paráfrase realizada baseada nos conteúdos estudados ao longo do 

curso de graduação em Letras. 
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Em suas obras, é evidente a presença de sínteses 

e fragmentações, responsáveis pelo efeito indubitável da 

realidade com o mínimo de expressões. Além disso, 

Machado insere na literatura brasileira a paródia, 

intertextualizando suas obras a sistemas filosóficos, 

textos bíblicos, publicações renomadas e ideias 

predominantes à sociedade da época, utilizando da ironia 

como mecanismo de opinião pessoal. [...] “e como 

praticamente não há página machadiana sem ironia, 

pode-se afirmar que o conjunto de sua obra forma uma 

enorme paródia da existência” (TEIXEIRA, 1987, p. 79) 

Betella (2007) afirma que Machado publicou seu 

primeiro conto em 1859, nomeado de “Três Tesouros 

Perdidos”. Sugere que há cerca de duzentos contos 

publicados, marcando a primeira fase da literatura 

machadiana. Embora Machado de Assis tenha se 

destacado a partir das publicações de seus romances, o 

modelo dos contos mostra a afeição do autor pelo 

formato, que eram repletos de estórias com pouca 

complexidade e com aspectos românticos e afetuosos. 

Através da associação entre o universal e o local, 

Machado de Assis é definido por Antônio Candido como 
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o consolidador do sistema literário brasileiro. 

(CANDIDO, 1981). Seus contos foram substituídos 

pelos romances, onde há a definição de segunda fase da 

literatura machadiana (também chamada de fase madura 

de sua produção romanesca). Esta é marcada pela 

publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 

1880. Esta publicação chocou seus contemporâneos 

devido à apresentação  e estrutura não convencional. 

Imagina-se, então, como terá sido recebido 

quando apareceu, em 1880, em um Rio de 

Janeiro ainda marcado pela novela romântica, 

esperando da literatura que representasse a 

realidade brasileira e preparando-se para se 

converter aos rigores do naturalismo? [...] o 

humorismo machadiano e a novidade de 

Memórias póstumas de Brás Cubas repousam 

por inteiro em certa noção de romance, esta 

mais perceptível para leitores treinados na 

ficção do século XX. (BAPTISTA, 2008, p. 18 

e 20). 

 
Percebe-se, neste momento, a clara intenção de 

Machado na relação entre a história e que a aprecia. 

Aposta na identificação do leitor do romance com a 

verossimilhança da realidade, diretamente interligada ao 

âmbito ficcional. “Nessa solidão, o leitor do romance se 

apodera ciosamente da matéria de sua leitura. Quer 
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transformá-la em coisa sua, devorá-la, de certo modo”. 

(BENJAMIN, 1994, p. 213). Durante a escrita de suas 

memórias, o narrador interativo faz comentários a 

respeito de manter a “vida substanciada” em evidência, 

através de descrições detalhadas e concisas. “Capítulos 

compridos quadram melhor a leitores pesadões [...] Não, 

não alonguemos o capítulo”. (ASSIS, 1961, p. 96). 

 
Não, não direi que assisti às alvoradas do 

romantismo, que também eu fui fazer poesia 

efetiva no regaço da Itália; não direi coisa 

nenhuma. Teria de escrever um diário de 

viagens e não umas memórias como estas são, 

nas quais só entra a substância da vida. 

Negritei. (ASSIS, 1961, p. 95). 

 
É através destas memórias que Machado utiliza-

se de sua escrita para transmitir verdades interpretativas 

ao leitor: o narrador, além de personagem, também é um 

defunto, definido pelo próprio Machado como “defunto-

autor ou autor defunto”. 

[...] porque o maior defeito deste livro és tu, 

leitor. [...] tu amas a narração direta e nutrida, 

o estilo regular e fluente, e este livro  e o meu 

estilo são como os ébrios, guinam à direita e à 

esquerda, andam e param, resmungam, urram, 

gargalham, ameaçam o céu, escorrega, e 

caem... (ASSIS, 1961, p. 222). 
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Muito embora a narrativa ficcional esteja 

presente nesta obra, o enredo e o contexto permeiam em 

memórias reais da personagem, que vão de sucessos e 

infortúnios provocados em grande parte pela sociedade 

burguesa da época. Neste, há a adesão clara de Machado 

a escrituração moderna, haja vista a 

situação da personagem/narrador. “O romanesco 

extravagante sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas: 

“[...] pondo Brás Cubas na posição de autor pleno do 

romance, Machado de Assis impõe ao leitor a injunção 

decisiva do romance moderno: ‘Não esquecerás que 

escrevi tudo o que vais ler, não poderás atribuir-me nada 

do que leres’”. (BAPTISTA, 2008, p. 20). 

É a própria definição do autor, ou da morte do 

autor, se se quiser, inerente à autoria: o autor 

que se despede, que se nos dirige vindo não se 

sabe bem donde, porque, por efeito do livro 

que nos deixa, não se situa em nenhum lado 

determinável [...] qualquer que seja o resultado 

da leitura, o autor já morreu, está desde sempre 

indisponível para responder pelo livro: “a obra 

em si mesma é tudo”. (BAPTISTA, 2008, p. 

25). 

 

(...) aí entra a figura sóbria e lúcida do autor-

cronista que se esconde atrás do texto e do 
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personagem bêbado e equilibrista de trapézio. 

Machado, ao camuflar-se nas memórias de 

alguém que fala do passado, discorre sobre seu 

tempo presente. O cronista Machado satiriza a 

pretensão “nobre e verdadeira” de um tal Brás 

Cubas de se individualizar e atingir a 

imortalidade através de reminiscências 

biográficas. Como? Fragmentando e 

esvaziando a vida do narrador e colocando em 

risco seu eu profundo. Sobram os outros eus, 

as superficialidades, as máscaras, as imagens 

voláteis (...). Machado, através de Brás Cubas, 

pretende diferenciar-se pela construção de 

uma subjetividade 26 imortal. Mas, posto que 

este eu se dilui sem cessar sobre os mais 

diversos temas e situações externas a ele, eis 

que há um esvaziamento geral e um clima de 

instantaneidade, (SANTOS, 1999, p. 121-

122). 

 

Ainda com o aspecto de crítica à realidade 

brasileira da época, Machado faz da mulher, que em 

Brás Cubas e Dom Casmurro, a segunda como obra tão 

titulada e reconhecida quanto à primeira, personagem 

principal de infortúnios, desejos e sensualidade. No 

primeiro romance, Virgília, mulher pretensiosa, arisca e 

observadora, casa-se com um renomado aspirante a 

político com o intuito de gozar de elevada posição social, 

deixando seu então namorado, Brás, desolado e 

tornando-se amante deste ao longo da trama. Em Dom 
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Casmurro, Capitu, que por muitos apreciadores é 

definida como principal personagem feminina de 

Machado, inicia o romance protagonizando uma menina 

de origem humilde em busca de possibilidade de 

ascensão social e vê no casamento com Bentinho, seu 

amigo de infância, a chance de seu sucesso. Ao longo da 

estória, Machado deixa implícita a ideia de que Capitu 

traíra seu marido com seu melhor amigo. Esta incógnita 

proposital trazida por Machado à obra c onstrói uma 

personagem ampla e dualizada, deixando a critério do 

leitor seus adjetivos psíquicos: fiel ou infiel, falsa ou 

honesta, leal ou desleal. 

Segundo Rangel (2002), “o sensualismo marca a 

personagem, construída com a maior sutileza 

psicológica, mostra o apelo sexual no comportamento de 

uma mulher ainda adolescente”. A conotação erótica e 

afetiva traz às personagens femininas machadianas uma 

mistura de cunho sexual e artístico, de maneira que suas 

definições pelos respectivos pares eram feitas de forma 

admiradora, das quais a mulher era muito mais do que a 

procriadora e do lar, como eram as mulheres daquela 
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época, mas algo como personificação de sentimentos e 

sensações até então, indescritíveis: 

 
“olhos de cigana oblíqua e dissimulada.” Eu 

não sabia o que era obliqua, mas dissimulada 

sabia, e queria ver se podiam chamar assim. 

Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me 

perguntava o que era, se nunca os vira, eu nada 

achei extraordinário; a cor e a doçura eram 

minhas conhecidas. A demora da 

contemplação creio que lhe deu outra idéia do 

meu intento; imaginou que era um pretexto 

para mirá-los mais de perto, com os meus 

olhos longos, constantes, enfiados neles, e a 

isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, 

crescidos e sombrios, com tal expressão que 

[…] Capitu era Capitu, isto é, uma creatura 

mui particular, mais mulher do que eu era 

homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, 

fica também. Há conceitos que se devem 

incutir na alma do leitor, à força de repetição. 

[…] Era também mais curiosa. As 

curiosidades de Capitu dão para um capítulo. 

Eram de vária espécie, explicáveis e 

inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas 

graves, outras frívolas; gostava de saber tudo. 

(ASSIS, 1961) 

 
As personagens femininas ocupam quase que um 

espaço central nas obras machadianas, visto que as 

principais intrigas são criadas através de seus atos, que 

são narrados com autonomia feminina inexistentes na 

época. O homem passa a ser totalmente entrelaçado e 
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influenciado por suas mulheres, mostrando, por vezes, 

impotente ou completamente submisso a elas: 

 
Nesses romances, situações de conflito são 

uma constância: Triângulo amoroso, 

sentimentos ambíguos, ciúmes, casamentos de 

conveniências e relações amorosas tediosas. A 

figura feminina é sempre a causadora do 

conflito, a mulher descrita por protagonistas 

essencialmente masculinos tem na maioria das 

vezes uma imagem negativa (D’INCARO, 

1989) 

 
De acordo com Lucas (1976), os a maioria dos 

romances machadianos são narrações atemporais, das 

quais as estórias são narradas no tempo pretérito e por 

protagonistas masculinos, que geralmente são de meia 

idade, solitários e que fazem um paradigma entre 

infância e velhice (ou parte delas). Trata-se de homens 

amargos, descontentes e fracassados, que fazem da 

mulher a causadora de seus maiores infortúnios, junto 

com sua incapacidade de resolução de problemas 

pessoais e inferioridade intelectual masculina. Tal 

descrição masculina traz a Machado a característica de 

inferiorização masculina, pratica incomum para a 

literatura da época. 
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APRESENTANDO A ARTE AFRICANA  

Maisa Cristina de Oliveira Meirelles 

INTRODUÇÃO 

O componente Arte nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais é considerado um tipo 

de conhecimento que envolve tanto a 

experiência de apropriação de produtos 

artísticos, quanto o desenvolvimento da 

competência de configurar significações por 

meio da realização de formas artísticas. A obra 

de arte situa-se no ponto de encontro entre o 

particular e o universal da experiência humana. 

Cada obra de arte é, ao mesmo tempo, um 

produto cultural de uma determinada época e 

uma criação singular da imaginação humana, 

cujo valor é universal. (OCHÔA & MESTI, 

2010) 

Como é expresso na citação acima, 

várias competências devem ser trabalhadas no 

ensino de artes. Além do entendimento 
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histórico do contexto que origina a obra de arte 

que é tida como referência, temas transversais 

como o ensino de História e cultura africana e 

afro-brasileira podem ser trabalhados de forma 

privilegiada no âmbito desse componente 

curricular. 

Neste trabalho, argumentamos a favor 

de que o ensino de artes atenha-se também a 

outras histórias da arte, outras manifestações 

expressivas para além da arte europeia, 

comumente valorizada no ambiente escolar. 

Neste capítulo, trabalharemos aspectos 

referentes à introdução do aluno no universo 

cultural e estético da cultura africana. Para 

isso, pensamos muito positivamente o acesso 

a mídias, como a internet, que podem facilitar o 

contato do aluno com a obra. 

Levando em consideração as Diretrizes 

curriculares nacionais para a educação, no que 

tange às relações étnico-raciais e também à 
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implementação 10.639/03, temos que a 

Educação artística é entendida como sendo 

uma das áreas mais importantes no que se 

refere ao ensino dos conteúdos de História e 

cultura afro-brasileira. Além disso: A educação 

das relações étnico-raciais 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 

todos, respeito aos direitos legais e valorização 

de identidade, na busca da consolidação a 

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 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

633 Maisa Cristina de Oliveira Meirelles 

da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

europeias, asiáticas 

APRESENTANDO A ARTE AFRICANA 

Como sabemos, o Continente Africano 

era dividido em Reinos antes que os 

Portugueses chegassem ao Brasil e no reino 

do Congo as aldeias eram divididas em 

familiares, distritos e províncias e eram os 

conselheiros do rei que governavam onde eram 

comparados com o modo de vida dos 

quilombos na época da escravidão e nos dias 

de hoje.  É difícil definir rapidamente o que é a 

arte africana. Isso ocorre porque, assim como 

ocorre com a arte europeia: 

“As artes plásticas da África 

que se vê nos livros e coleções 

são produtos desenvolvidos ao 

longo de séculos. Sejam 

esculpidos, fundidos, 

modelados, pintados, 

trançados ou tecidos, estes 

objetos da África nos mostram 

a diversidade de técnicas 
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artísticas que eram usadas 

nesse continente imenso e que 

nos dão a dimensão da 

quantidade de estilos criados 

pelos povos africanos” 

(SALUM, 1999, p. 18/19).  

A produção material das culturas 

africanas representa os usos e costumes das 

sociedades em que foram desenvolvidas. A 

concepção de arte como objeto a ser 

meramente contemplado parece não fazer 

muito sentido para o contexto africano, no qual 

a maioria das produções que nós classificamos 

como artísticas possui uma funcionalidade: são 

objetos desenvolvidos para serem utilizados e 

na maioria das vezes são ligados a esfera do 

sagrado, sobretudo aos cultos dos 

antepassados.  

Profundamente voltada ao espírito 

religioso, à arte africana é extremamente 

representativa e chama atenção pela sua forma 

estética. Mesmo os objetos de uso diário, como 

ornamentos e tecidos, expressam muita 
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sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas 

esculturas, a presença da figura humana 

identifica a preocupação com os valores 

étnicos, morais e religiosos. 

A escultura tem sido uma forma de arte 

muito utilizada pelos artistas africanos. Os 

suportes usados são o ouro, bronze e marfim.  

O Museu Afro Brasil, localizado dentro 

do Parque do Ibirapuera, conta a história dos 

negros no Brasil em papéis, em esculturas, em 

quadros, em ornamentos, em ferramentas, etc. 

Além das peças, há exposições temporárias de 

artistas negros que fizeram história, como 

escritores, entre outros. 

O Museu abriga uma biblioteca com um 

pequeno acervo sobre a cultura e a sociedade 

africana, com obras a serem consultadas no 

local.  

Simbolicamente essenciais para a 

incorporação dos espíritos e a possibilidade de 
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adquirir forças mágicas, as máscaras tem um 

significado místico e importante na arte 

africana sendo usadas nos rituais e funerais. 

As máscaras são comumente 

confeccionadas em barro, marfim e metais, 

mas o material mais utilizado é a madeira. Para 

estabelecer a purificação e a ligação com a 

entidade sagrada, são modeladas em segredo 

na selva. Visitando os museus da Europa 

Ocidental é possível conhecer o maior acervo 

da arte antiga africana no mundo. Na Bahia 

temos um acervo significativo no MAFRO, 

Museu Afro brasileiro, que fica no Terreiro de 

Jesus , Antiga escola de Medicina . 

Os africanos faziam seus objetos de arte 

utilizando diversos elementos da natureza. 

Faziam esculturas de marfim, máscaras 

entalhadas em madeira e ornamentos em ouro 

e bronze. Os temas retratados nas obras 

traziam imagens do cotidiano. Eles esculpiam 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

637 Maisa Cristina de Oliveira Meirelles 

e pintavam mitos, animais da floresta, cenas 

das tradições, personagens do cotidiano etc. 

Na decoração utilizavam a pintura nas 

paredes dos palácios reais, celeiros e choupas 

sagradas. Utilizavam formas essencialmente 

geométricas e também cenas de caça e guerra. 

Mas a mais importante manifestação da 

arte africana foi a escultura em madeira que era 

um dos materiais de maior preferência e 

significado pelos africanos. 

As máscaras eram consideradas uma das 

fontes principais para a inspiração da arte 

africana, para eles a máscara representava um 

meio simbólico por meio do qual eles poderiam 

buscar as forças mágicas dos espíritos, assim 

utilizando estes argumentos na cura dos 

doentes, nos rituais fúnebres, nas cerimônias 

de iniciação, nos casamentos e também nos 

nascimentos. 
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Antes mesmo de começar a fazer as 

máscaras, o artesão evoca uma série de rituais 

onde ele mesmo coloca em seu rosto uma 

máscara e desenvolve sua arte. 

Elementos mais variados das 

expressões de vontade de criação dos 

africanos que impressionaram o povo europeu 

desde as primeiras exposições. 

De acordo com Daniel Polcaro: 

“A máscara transforma o corpo 

do bailarino que conserva sua 

individualidade e, servindo-se 

dele como se fosse um suporte 

vivo e animado, encarna a 

outro ser gênio, animal mítico 

que é representando assim 

momentaneamente. Uma 

máscara é um ser que protege 

quem a carrega. Está 

destinada a captara força vital 

que escapa de um ser humano 

ou de um animal, no momento 

da morte. A energia captada 

na máscara é controlada e 

posteriormente redistribuída 
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em benefício da coletividade”. 

(POLCARO,) 

A dança não pode ser pensada 

separadamente da produção artística material 

africana: ela é como parte constituinte do 

mesmo ritual no qual as máscaras são 

utilizadas. Na arte africana, parte do corpo 

movimenta-se com um ritmo diferente, fazendo 

com que os braços equilibrem-se com os 

balanços dos pés. Nesse sentido, o corpo pode 

ser comparado a uma orquestra que toca 

vários instrumentos, em uma única sinfonia. 

Com a dança os africanos trazem no 

corpo e na memória o aspecto ontológico da 

estética africana, da tradição, da 

ancestralidade e do antigo equilíbrio da 

natureza, a partir dos quais não havia 

separação entre o mundo dos seres humanos 

e os dos deuses. 
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Podemos dizer que as "máscaras" são 

as formas mais conhecidas e que constituem 

os elementos simbólicos mais variados se 

convertendo através de expressões da vontade 

criadora dos africanos, e que foram objetos que 

mais impressionaram os povos europeus 

desde as primeiras exposições, embora sem 

reconhecimento de seu significado simbólico. 

As máscaras transformam o corpo do 

bailarino que, por sua vez conserva sua 

individualidade e através dele servirá de 

suporte vivo e animado, encarnando um ser 

gênio ou mesmo um animal místico que é 

representando assim momentaneamente. 

É possível afirmar que a máscara é um 

ser que protege quem a carrega e está 

destinada a captar e a relacionar-se com a 

força vital que escapa de um ser humano ou de 

um animal. Em momentos específicos como 

nos rituais funerários, essa energia captada na 
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máscara é controlada e posteriormente 

redistribuída em benefício da coletividade, 

proporcionando um beneficio a toda 

comunidade. 

A concepção de patrimônio cultural — 

que abrange as expressões culturais e as 

tradições de um grupo de indivíduos que 

possuem uma mesma história e uma memória 

comum (assim como elos de identidade) — 

preserva o respeito à ancestralidade comum de 

uma população, para que ela esteja disponível 

às gerações futuras. O patrimônio imaterial — 

definido como o conjunto de saberes, modos 

de fazer, formas de expressão, celebrações, 

festas e danças populares, lendas, músicas, 

costumes e outras tradições — é preservado 

com muita sabedoria pelos africanos. 

Devemos lembrar que na África, cada 

estátua, cada máscara, tinha uma função 

estabelecida socialmente. Esses objetos não 
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poderiam ser compreendidos tal qual a arte 

europeia: eles não eram colocados em vitrines, 

nem eram expostos em museus.  

A própria concepção de “arte africana” 

foi criada por estrangeiros, que procuravam 

fazer uma interpretação da cultura material e 

estética dos povos africanos tradicionais.  

Embora hoje esses objetos ainda sejam, 

muitas vezes, criados com as finalidades 

ancestralmente fundamentadas (como a 

utilização das máscaras em momentos rituais), 

há também uma valorização no mercado 

internacional dos ditos objetos de “arte 

primitiva”, no qual se encaixa também a 

produção contemporânea africana. Também 

não é desprezível a grande procura existente 

no mercado turístico, uma vez que este 

geralmente é motivado pela curiosidade e 

exotismo.  
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Lembramos que os objetos e máscaras 

semelhantes aos tradicionais são usados e 

confeccionados atualmente em rituais 

religiosos ou em festas populares, assim como 

também ocorre em alguns casos relativos à 

cultura popular brasileira.  

O cenário atual da arte africana é bastante 

complexo. Há a cultura material (que é 

considerada pelos africanos de hoje, "religiosa" 

ou "popular" nos moldes ocidentais), mas 

também há uma produção que dialoga mais 

fortemente com o mercado mundial de arte.  

Além disso, é possível perceber a 

influência da arte africana em todo o continente 

americano, que teve em sua constituição 

grande contingente de diferentes grupos 

étnicos africanos. Há semelhanças em 

conteúdo e forma, assim como em simbologias, 

entre esses diversos contextos.  
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No presente estudo, não pretendemos 

reproduzir a esfera ritualística em que a 

produção de cultura material africana pode (e 

deve) ser entendida, pois tal tarefa estaria fora 

de nosso alcance. Nosso intuito é possibilitar o 

conhecimento de novas formas estéticas aos 

alunos, que geralmente não tem um contato 

lúdico e positivo com a cultura africana. 

Entendendo a máscara também como 

um objeto artístico, ressaltamos as inúmeras 

possibilidades de trabalhar com esse material 

que em alguns casos pode ser simplesmente 

exposta (e contemplada), em outros pode 

exercer sua função ritual. Como uma terceira 

via, podemos entender as máscaras como 

adornos, como pingentes corporais.  

Podemos dizer que a máscara 

transcende sua própria feitura, bem como seus 

possíveis usos na contemporaneidade. O 

artista africano não pinta ou esculpe de acordo 
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com um movimento estético, mas sim com uma 

liberdade muito maior. 

O auge da arte africana na Europa surgiu com 

as primeiras vanguardas, especificamente os 

fauvistas e os expressionistas.  

As primeiras influências da arte africana 

chegaram ao Brasil no período colonial, 

quando populações negras foram escravizadas 

pelos portugueses. Em contato com as 

populações ameríndias e portuguesas, que 

também habitavam o território brasileiro, alguns 

elementos artísticos africanos se misturaram 

com os indígenas e portugueses, e assim 

criaram novos componentes artísticos. É 

sabido que os africanos não vieram, como 

escravos, exclusivamente ao Brasil. Todo o 

continente americano recebeu escravos 

oriundos de diversas regiões da África, que 

trouxeram consigo sua cultura e sua arte. 
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Tanto isso é verdade, que é possível 

afirmar a importância da cultura africana em 

todo o continente americano.  

De acordo com Léopold Sedar Senghor 

(1969), em seus encontros com a arte dos 

haitianos (que aconteceu nos anos 1970), 

também lá a influência da cultura africana é 

fundamental.  

Já nessa época, Senghor (1969) 

observou que havia várias exibições em que 

bandeiras haitianas haviam sido produzidas 

com colagens e apliques de vidros e esculturas 

de ferro recortadas. Senghor também relata 

que a coleção de arte africana de Frances Swift 

havia sido apresentada como adida cultural da 

Embaixada Americana em Porto Príncipe.  

Essa exposição sobre a arte do Haiti 

tinha o objetivo de retratar o universo artístico 

dos africanos vindos para a América. É 

necessário lembrar que nesse momento 
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histórico específico surge a ideia de pan-

africanismo, que propicia a emergência de uma 

identidade comum aos povos traficados como 

escravos oriundos do continente africano. 

 Nesse momento, a “africanidade” não 

se materializa em objetos como máscaras e 

totens, mas nos recortes das esculturas com 

chapas de ferro, na moldagem das formas 

recortadas, nas garrafas vestidas de contas, 

nas bandeiras tecidas com vidrilhos, nas 

miçangas e lantejoulas. 

As esculturas revestidas de miçangas de 

Camarões da Nigéria, as coroas Yoruba, a 

tradição do bumba meu boi no Maranhão ou os 

mantos do maracatu rural de Pernambuco são 

reconhecidos como manifestações estéticas 

que tem a herança cultural africana como 

origem principal. Assim, é possível dizer que, 

apesar das muitas diferenças que guardam 

entre si, todos esses rituais são formas que 
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nasceram com a intenção de dar continuidade 

à arte africana. Logo, afirmamos que essas 

formas expressivas diversas guardam a 

semelhança de ser uma “arte negra” produzida 

na diáspora. 

Assim como acontecia em seus 

contextos originais, a arte de forte influência 

africana que se desenvolve no “Novo Mundo” 

tem, na grande maioria das vezes, uma 

dimensão ritual bastante acentuada. Ela nasce, 

por exemplo, para celebrar a colheita ou até 

mesmo para evocar os deuses, em uma busca 

da transcendência do real para o 

imaginário.  Podemos dizer que seria uma 

grande manifestação, que leva em 

consideração tanto aspectos da natureza, 

quanto elementos simbólicos de conexão mais 

ampla com o universo. 

De acordo com professora Ezilda Feuser 

Zandonai3, em uma conferência ocorrida em 
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26/11/2010, também no Uruguai, a influência 

da cultura africana é forte para a configuração 

da arte local: 

“No dia 28 de outubro de 

1846, o Presidente da 

República Joaquim 

Suares, aboliu a 

escravidão de Uruguai 

num processo que 

começou em 1825. Com 

a abolição da 

escravatura, os rituais de 

dança e africanas foram 

descritos em alguns 

documentos em 

Montevidéu e no campo, 

que ficaram conhecidos 

como Tangos. O tango se 

desenvolveu  simultanea

mente em Montevidéu e 

em Buenos Aires. 

Tradicionalmente 

considera-se uma criação 

de imigrantes italianos e 

espanhóis, mas os 

conhecedores opinam 
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que a dança e a música 

africana influenciaram 

profundamente à música 

e os movimentos da 

dança que se associam 

com o Tango” 

(ZANDONAI, 2010).  

Vários etno musicólogos ressaltam que 

a síncopa, tão presente nos ritmos populares 

americanos, tem origem nas músicas de 

tradição africana. Todavia, não é apenas nas 

tradições musicais populares que se faz sentir 

essa herança – também na religiosidade, nos 

mitos, na culinária, nas danças e na própria 

arte visual sente-se fortemente a presença das 

matrizes culturais africanas.  

Assim, mesmo em uma posição 

dominada na relação de forças que se 

estabelece entre negros, indígenas e brancos 

desde a colonização do território brasileiro. 

Como é preconizado pelo Referencial curricular 

de Rondônia (ano de 2013):  “a arte africana e 
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indígena, em especial, falam de muito perto 

com as nossas produções culturais e artísticas. 

Mantêm papel de força constituinte da arte 

brasileira pelo vínculo histórico e, muitas vezes, 

relação de confluência, uma vez que, na 

atualidade, algumas se remetem às outras, 

seja temática ou formalmente, ou ambas. 

Dança, música, canto, dramatizações e 

imagens dialogam entre dois continentes e 

entre indígenas e ocidentalizados, fazendo 

notar que a arte reinventa relações, inclusive 

aquelas destrutivas e trágicas” (Referencial 

curricular de Rondônia, 2013, p. 91) 4. 

Podemos constatar que tudo isso 

certamente influenciou a constituição da arte 

brasileira. Esse fator, embora reconhecido pelo 

discurso oficial do Brasil na atualidade, ainda 

não é devidamente abordado na educação 

escolar. Em muitos casos, verificamos uma 

postura racista da escola, que aborda apenas 
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a contribuição europeia para a constituição da 

cultura brasileira.  

Esse não é um fato isolado. De acordo 

com Abdias do Nascimento5, a própria História 

do Brasil está diretamente ligada com a 

produção de práticas racistas. Uma das formas 

que este racismo assumiu deve-se à 

construção de um imaginário que liga a 

população negra unicamente ao trabalho 

manual, bem como a uma cultura considerada 

“inferior” e “menos civilizada” do que a branca 

dominante.  

Sabe-se que os africanos e afro-

brasileiros foram submetidos (durante quase 

três séculos) à escravidão no Brasil, em 

decorrência de fatores econômicos, sociais e 

históricos. Nesse período, bem como no 

posterior, foram responsáveis pela produção 

de riqueza, tanto em termos materiais quanto 

em artístico-culturais. 
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As populações escravizadas eram às 

vezes mais intelectualizadas do que a própria 

elite que se constitui na colônia. Enquanto 

sabe-se que muitos dos portugueses que 

vinham ao Brasil eram analfabetos e 

degredados, alguns escravos tinham 

conhecimentos artísticos privilegiados.  

De fato, ressaltamos aqui que não 

apenas a Europa era produtora de arte no 

século XVI: os famosos bronzes de Benin 

(Nigéria) e de Ifé; bem como os de Daomé 

(Benin), e outras partes nigerianas exibiam 

trabalhos de cobre de alto valor. Os Ashantis 

se revelavam através da qualidade e beleza 

dos seus tecidos. Da Costa do Marfim, Daomé 

(Benin) e Nigéria, vieram especialistas em 

madeira e trabalhos em metais, enquanto de 

Moçambique vieram artesãos de ferro. 

Com certeza a arte africana chegou ao 

Brasil junto com os escravos, que foram 
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trazidos pelos portugueses durante o período 

colonial e imperial. Alguns elementos artísticos 

africanos fundiram-se com os indígenas e 

portugueses, para gerar novos componentes 

artísticos de uma intensa arte afro-brasileira. 

Apesar de todo sofrimento e de toda repressão 

enfrentados pelos africanos no Brasil, é fato 

que eles conseguiram manter suas tradições, 

bem como criar elementos de total importância 

para a constituição da cultura nacional. 

A arte africana despertou bastante 

interesse em alguns intelectuais e artistas 

como Claude Lévi-Strauss, Alfred Metraux e 

André Breton, que eram completamente 

fascinados pela produção artística produzida 

fora do contexto europeu. De forma geral, a 

arte africana, lida como primitiva, inspira 

fortemente a arte moderna na Europa. Em 

1905, o famoso pintor Pablo Picasso conheceu 

a arte africana, que lhe serviu de fonte de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

655 Maisa Cristina de Oliveira Meirelles 

inspiração para suas obras no movimento 

cubista. 

É visível a aproximação estética entre as 

formas das máscaras africanas e a produção 

de Pablo Picasso (1881-1973). O pintor francês 

da vanguarda modernista nunca foi à África, 

mas mesmo assim foi fortemente influenciado 

pela arte africana, que produzia obras com 

máscaras e estátuas que ele tinha enquanto 

trabalhava. Ele dizia que o "vírus" da arte 

africana tinha-o contagiado.  

Segundo Penrose(1977): O período 

[artístico de Picasso] subsequente às 

Senhoritas começou com pinturas que se 

desenvolveram sem o tratamento das duas 

figuras no lado direito do quadro. Sua 

semelhança com a escultura africana, que se 

tornara esse ano uma das fontes de inspiração 

de Picasso, levou à adoção do termo “fase 
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negra” para os meses seguintes (PENROSE, 

1977, p. 07). 

O contato com a arte africana ocorreu 

por volta de 1905 e foi fundamental para que 

esse artista tivesse a inspiração para o 

movimento cubista. Um exemplo dessa 

influência é o importante quadro "Les 

Demoiselles D'avignon", acima reproduzido. 

Evidentemente, essa é uma releitura formal de 

uma produção cultural de origem africana.  

Pablo Picasso estava mais interessado 

nos aspectos formais, enquanto que os artistas 

africanos que lhe servem de inspiração 

entendiam as máscaras e as esculturas como 

um disfarce místico, com o qual poderiam 

absorver forças mágicas dos espíritos. Esses 

objetos eram utilizados na cura de doentes, em 

rituais fúnebres, cerimônias de iniciação, 

casamentos e nascimentos. 
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De acordo com José D’Assunção 

Barros6, o período em que a arte africana é 

descoberta em termos estéticos pelos 

europeus situa-se entre 1907 e 1910. Para este 

autor: 

Falar em ARTE para os objetos de 

escultura negra, bem como para as máscaras 

ritualísticas, requer alguns esclarecimentos 

relativizadores. Quando pensarmos mais 

rigorosamente nas estatuetas africanas, nas 

máscaras e nos objetos de cerâmica, nas 

peças de indumentária mágica e nos adornos, 

e em tantos outros produtos daquilo que, por 

convenção, denominamos arte negra, 

deveremos ter sempre em mente que, nas suas 

culturas de origem, todos estes objetos são 

“objetos de ação”, e não para serem 

contemplados ou consumidos como obras de 

arte à maneira ocidental (BARROS, 2011, p. 

40). 
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As máscaras africanas são frutos de 

culturas com perspectivas bastante diferentes 

em relação aos padrões europeus. 

Geralmente, os ocidentais percebem essas 

imagens como sendo rostos fechados e 

deformados. As deformações são entendidas 

como tendo uma finalidade: atender aos 

propósitos mágicos ou ritualísticos. Bastante 

diferentes da representação realista europeia, 

elas não tem o formato comumente 

representado de rostos humanos, mas se 

caracterizam por conter alongamentos e 

assimetrias.  

Contudo, mesmo com interesses 

bastante diversos, arte ocidental de vanguarda 

e a chamada “arte primitiva” realizaram um 

diálogo sem precedentes no século XX.  

O contato com a arte africana 

provoca“emoção estética”. A beleza dos 

objetos provoca tanto estranhamento, quanto 
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maravilhamento. Tal qual ocorre com a arte 

europeia, nos sentimos atraídos por esses 

objetos, entendidos como arte para nós. Se nos 

referirmos apenas às máscaras, podemos 

ainda afirmar o fascínio que elas exercem no 

observador, capaz de suscitar a curiosidade, 

convidando-nos a decifrar as mensagens que 

desejamos ver reveladas. 

O escultor africano oriundo de 

sociedades tradicionais não possui o mesmo 

desejo que um artista europeu contemporâneo 

quando cria sua obra. Muitas vezes ele não 

sente a necessidade de assinar a sua criação. 

CONCLUSÃO 

Nos meios tradicionais africanos, as 

obras de arte não são de propriedade de 

nenhum escultor, mas sim produto de uma 

mediação divina. Frutos de uma divindade, os 

artistas apenas se colocam como meios de 

possibilitar seu feitio. Não é por acaso que 
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essas peças condensam uma espiritualidade – 

suas concepções geralmente estão 

conectadas ao universo mítico e religioso 

desses povos. 

Não queremos, com a definição acima, 

definir muito precisamente o que é arte 

africana. Sabemos que no continente africano 

existe uma variedade de cultura, o que implica 

na existência de uma grande variação de 

formas expressivas e sistemas “artísticos”.  

Segundo o artigo “À propósito das 

máscaras”, é possível afirmar que o papel das 

máscaras africanas é justamente representar 

um universo invisível para culturas 

materialistas, como a europeia. Essas 

máscaras não são acessórios cênicos, nem 

objetos de arte decorativa.  

Também não podem ser entendidas 

apenas como “acessórios de feitiçaria”. Elas 

são, sobretudo, seres animados que se utilizam 
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do homem para aparecer e se exprimir. Logo, 

a máscara (no contexto tradicional africano) 

não representa um ser: ela é um ser.  

Está presente em todos os níveis, distrai 

todo mundo com suas galanterias e seus ditos 

engraçados. Ele vai de casa em casa pedir 

alimentos. O portador da máscara deve ser 

sempre iniciado, sua identidade é sempre 

desconhecida, sua personalidade se desfaz 

completamente, pois é somente o suporte 

humano para que a máscara se torne acessível 

aos homens. 

Segundo essa definição, tanto as 

máscaras sagradas, quanto as profanas, são 

essenciais para a manutenção da ordem social 

nas sociedades tradicionais africanas. Isso 

ocorre porque elas exercem a função religiosa 

de assegurar a mediação com o universo, com 

as divindades, os ancestrais, os espíritos e os 

homens. 
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CARTOGRAFIAS AFETIVAS  

Marco Aurélio Ribeiro 

 

Resumo 

Este trabalho revisita experiências arte 

educativas ocorridas no município de 

Uberlândia durante fins do século XX e início 

do século XXl. Discorre sobre a formação e 

construção das práticas artísticas e 

pedagógicas em ambientes de vulnerabilidade 

social no caso um Centro de Integração Social 

de Adolescentes Infratores e escolas públicas 

em regiões periféricas do município. Pretende 

se trazer à tona a criação de coletivos, as ações 

colaborativas e as reflexões que constroem a 

construção do sujeito em formação. Apoiado no 

seu autodesenvolvimento como artista visual o 

autor cria interfaces indicando a partir de 

relações estabelecidas com as instituições a 

construção do sujeito universal. O estudo apoia 

se no percurso etnográfico e constrói se 

através de um relato de experiência.  
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 “O homem cheio de 

experiência é uma pessoa 

perigosa, pois ele está 

enredado na prisão do seu 

próprio conhecimento” 

Krishnamurti 

Navegando 

No século I a.C. o general Pompeu proferiu 

uma lendária frase que muitos a atribuem a 

Fernando Pessoa: 

“ Navegar é preciso; viver não é 

preciso” 
 

O que o poeta nos ajuda a compreender é que 

as atitudes valorativas favorecem os atos 

cotidianos e estão estreitamente ligadas à 

nossa concepção de mundo. A arte nesse 

contexto desvela o real, promovendo 

experiências estéticas que reafirmam nossas 
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necessidades, desejos e fantasias, o que, 

basicamente, nos caracterizam como 

humanos. 

A contemporaneidade pode ser descrita como 

um período extremamente complexo em 

termos de posse de inúmeras facetas, todas as 

instituições que hoje compõe a dinâmica social 

possuem um desafio constante: estar adaptar-

se continuamente as exigências que a 

realidade impõe. O momento reflete toda série 

de fatos desencadeados ao longo da história. 

Desta forma não há como partir sem ser reflexo 

e dessa reflexão crítica. Rompimentos, 

afirmações não condicionadas pelo processo 

histórico são percursos muitíssimos 

necessários. Múltiplos olhares sobre os objetos 

e objetivos trazem uma completude que 

distancia de visões limitadas e estereotipadas.  

Assim por ter se tornado uma época 

extremamente complexa, as urgências do 

mundo atual devem ser acompanhadas por 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

669 Marco Aurélio Ribeiro 

mudanças nas diversas instâncias humanas. 

Dentre estas, certamente a educação pode ser 

justificada pois seu caráter de processo 

formativo do ser humano é essencial para que 

o mesmo se considere agente de sua 

realidade. 

A educação então, constitui um processo 

imensamente intricado e responsável direta e 

indiretamente pela humanização dos 

indivíduos exigindo destes continuamente uma 

posição na comunidade. 

O que caracteriza o processo de 

desenvolvimento humano é o seu caráter 

extremamente sensível e variável 

comprovando a multiplicidade do 

comportamento humano. Certamente, a 

humanização ocorre simultânea e através da 

socialização. É nessa convivência social que 

os homens são construídos como membros 

efetivos do cotidiano. Assim, a própria 

sociedade cria artifícios que melhor 
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proporcionem as condições para a efetivação 

deste movimento. 

Estudantes precisam aprender a investigar e 

compartilhar sua aprendizagem. As 

explorações de linguagens, as 

experimentações, os pensamentos 

desencadeados traduzem em novos inícios. A 

bagagem ancestral, histórica e cultural liberta o 

experimentador, este ensaísta vai além ao 

resignificar, desenvolver outros modelos com 

base no repertório conhecido; assim dilata os 

saberes, responde a si, ao mundo e gera 

caminhos autorais. O ensino de arte deve ser 

provocativo, até mais que propositivo. Na 

verdade, as questões podem já estar para além 

de um fazer regrado e conduzido. As 

interações subjetivas nos coletivos, de 

estudantes, de artistas, de seres com 

percepções comuns, podem produzir formas 

singulares de ser e fazer. 
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A necessária busca 

Num improvisado ateliê no bairro do Parque 

Peruche, periférica localidade da cidade de 

São Paulo, iniciei meus estudos autodidatas 

em arte. O desenho gráfico tão essencial a 

quem trabalhava com serigrafia, juntando 

tostões para financiar a empreitada de seguir 

estudos em níveis superiores, foi a ferramenta 

para o processo da reprodução em massa de 

ideias e imagens. Veicular nos fins dos anos 80 

imagens seriadas era um processo desafiador 

e contra cultural. No fim da década vivenciando 

a abertura política, através das Diretas Já, da 

Constituição Cidadã de 1988, era gritar ao 

mundo o que se pensava, sentia e agia, sem 

mordaça, de maneira catártica e visceral era 

pertencer ao momento. 

O processo aberto me levou a Botucatu, interior 

de São Paulo, matriculei me no curso de 

Agronomia, um mero hiato já que 

paralelamente cumpria a jornada de artista 
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amador. Num jornal da época o “A cidade” de 

Botucatu, em pleno auge das atividades fui 

entrevistado por ocorrido da abertura de um 

ateliê e exposição de arte, ali pude verbalizar 

que “ a arte nasce de um estado de espírito e 

não necessariamente requer técnicas e 

materiais complexos”, acho que hoje 

complementaria” materiais caros e onerosos”. 

Parte dos trabalhos, decorrentes do vínculo 

com a faculdade de agronomia (UNESP) eram 

derivados de ideias não usuais para as artes: 

ensaios referentes a fisiologia e morfologia 

vegetal, coleta e pesquisa com materiais não 

estruturados como terra, raízes, galhos e 

folhas. A produção encontrava paralelo 

somente nas obras de Franz Krajkberg, num 

prenúncio do que viria a ser ECO 92, onde este 

artista denunciou as queimadas da Amazônia. 

Sonhava ali com uma arte do cotidiano, onde 

todos pudessem se expressar por linguagem 

plásticas conflitos, necessidades, saberes, 
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talvez por achar que as outras linguagens 

estivessem tão gastas e esvaziadas de sentido.  

Narrava ainda na mesma entrevista que “ para 

que a arte tenha essa difusão é necessário a 

quebra de diversos estereótipos como o de que 

somente a pessoa que domina técnicas ou 

participa de escolas acadêmicas tem um 

trabalho com valor”. Na verdade, foi necessário 

que eu cedesse e procurasse uma formação 

dita “ mais adequada”. Fiz o rompimento com o 

curso de Agronomia e fui beber do que seria a 

meu ver a fonte desse meu pensamento, o 

curso de Artes Plásticas, englobando o 

Bacharelado e a Licenciatura. Esta última seria 

muito importante para que pudesse veicular os 

conhecimentos e organizar as práticas, 

sobretudo das ações coletivas que proporia, 

objetivo de discussão deste artigo. 

Em 2000 graduei me no curso de Artes 

Plásticas na Universidade Federal de 

Uberlândia, paralelamente iniciei meus estudos 
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no curso de Arquitetura e Urbanismo na 

mesma instituição, porém durante o processo 

de formação tive uma experiência sem igual a 

qual relato a seguir. 

  

As faces da violência 

Já “legitimado” pelo saber cientifico pude 

aceitar o convite para trabalhar em uma cadeia 

de menores. Mesmo com o ECA já publicado, 

com a LDB, com a CF88 o que se via era a 

barbárie e o confinamento estupido, sem 

parâmetros. O convite obedeceria a lógica da 

humanização e preparação para o mundo do 

trabalho, o cargo como o próprio nome diria “ 

Coordenador de Artes e Ofícios”. Na prática 

coordenaria a mim mesmo e um grupo de 

aproximadamente 20 adolescentes. Estes na 

flor da idade e expostos a tudo, era a época do 

surgimento do crack, droga letal que para 

cérebros em formação seria um sério risco. 
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Para além destes riscos a arte serviria para 

trazer voz e consciência todos. 

Foram anos incríveis onde descobri o 

“artivismo” e a arte colaborativa (coletiva). 

MESQUITA 2011 diria   que:  

“As práticas artísticas transcendem 

a formalidade distanciada da 

estética e passa a responder aos 

gritos do mundo, fazendo com que 

possamos sair da passividade social 

e nos tornarmos conscientes dos 

condicionamentos que revestirmos 

de responsabilidade”. 

Este autor ao destaca a transgressão e a ação 

coletiva como 

” base criativa para a atuação social, 

criando novas atmosferas públicas 

possibilitando zonas alternativas de 

liberdade de expressão, atos de 

liberdade consciente” 
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As proposições de Mesquita levam-me a 

estabelecer diálogos entre práxis em ateliê e a 

necessária aproximação com a sociedade, 

num diálogo provocador, a cobrar posturas em 

ambas as direções. 

Durante os anos de 1996 e 1997 pude 

desenvolver processos imersivos com 

estudantes isolados na prisão. A carga 

simbólica dos fazeres era incrivelmente 

inquietante, haja vista que a arte apresentava 

se como um registro extremamente pessoal, 

este não era o único já que havia um código 

entre eles. Pude explorar esta carga por anos 

através de um jornal que só circulava entre os 

detentos. Escrito a mão em sua língua 

alternativa e com a tiragem limitada ao número 

de estudantes. Esta linguagem, nunca 

decifrada por mim, apoiou o fazer das práticas 

plásticas bi e tridimensional dos estudantes. 

Era um universo paralelo que pude veicular em 

exposições, congressos e seminários. 
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Universo este em que pude explorar as 

inserções do não dito, no não verbal de um não 

lugar social. 

Neste relato é possível compreender que 

coletivos surgem quando necessários e que a 

ideia de neutralidade não existe em arte. 

O ativismo e a arte são ligados por um desejo 

de compartilhar, a crença na capacidade de 

construir o mundo com suas próprias mãos. Os 

estudantes infratores foram convidados a 

serem pesquisadores críticos da realidade que 

os subvertiam e os vitimização. Em “tempos de 

guerra “, conflitos e crises, a estética se 

aproxima da política e insurgências poéticas 

engendram novos modos de ação coletiva. 

Os menores infratores, de forma embrionária, 

conseguiram se compreender enquanto grupo 

e reconhecer o que os uniu, o que vai muito 

além do delito, que é como a sociedade os 

veem. O grito dado a partir da produção e 

processos produzem eco em setores mais 
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preparados a escuta. As exposições diversas 

ganharam cidades como São Paulo e Brasília, 

bem como os olhos dos cidadãos locais se 

voltaram a ela, foi feita uma comunicação oral 

no encontro produzido pela Universidade 

Federal de Uberlândia que contou com uma 

exposição no Muna (Museu Universitário de 

Arte), as imagens para as artes gráficas, 

folders e cartazes, foram produzidas pelos 

menores. O Objetivo principal deste encontro 

foi promover reflexões e propor ações para a 

melhora das relações humanas na sociedade. 

Arquitetos, artistas, economistas, geógrafos, 

historiadores se reuniram e foi possível ouvir 

este “eco de trás dos muros”. Assim a arte pode 

agir como catalisador para o pensamento 

crítico e imaginativo criando uma realidade 

mais próxima da vivida, que deixasse de 

vitimara as populações periféricas 

principalmente. Ela pode traçar uma realidade 

na qual coube o quociente imaginativo, a 

poesia cotidiana, as visões e reflexões, as 
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conclusões dos jovens. O senso coletivo faz 

perceber que existe uma zona de atração entre 

os jovens. Professores artistas podem catalisar 

ao oferecer metodologias e contribuir para o 

processo de experimentação. 

Persistido na ideia de artivismo e produção de 

coletivos, dez anos depois, construí uma 

experiência muito saborosa com estudantes 

das escolas estaduais do município de 

Uberlândia. 

 Em 2000 passei a integrar o quadro dos 

profissionais de educação do estado de Minas 

Gerais. Ingressei em uma pequena cidade do 

Triangulo Mineiro chamada Serra do Salitre. 

Fui levado a este território por conta de um 

projeto do governo federal chamado 

Universidade Solidária, pude entrar em contato 

com outras realidades, o projeto focado em 

comunidades rurais me levou a também 

pequena e promissora capital do café do 

serrado Patrocínio. Somente em 2006 e 2007 
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agora já residindo na “ capital do Triangulo 

Mineiro” Uberlândia, num eterno retorno utilizei 

das práticas coletivas atendendo a convite para 

participar da l Bienal do Triângulo, a narrativa 

acompanhada pela pós-graduação da PUC MG 

gerou um relato de experiência. 

 

O Estaleiro 

 No ano de 2006 já se faziam ao menos dez 

anos da experiência da cadeia de menores, 

ainda acho difícil me referir assim, porém cada 

coisa deve ser entendida em seu contexto e 

época e por mais que deseje suavizar é 

inegável que adolescentes que deveriam estar 

em regime sócio educativo estavam em igual 

condição de adultos presos. Porém apesar 

deste resquício de memória, o grupo era outro, 

uma vez que como dito anteriormente desde 

2000 era professor da rede mineira e agora 

também de uma rede municipal, porém o 

desafio de organizar grupos de jovens para a 
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experimentação autoral da linguagem era 

similar.  

A cidade de Uberlândia, hoje quase a somar 

um milhão de habitantes, é uma cidade no 

cerrado, uma grande mancha urbana 

espalhada no planalto. Bairro periféricos que 

surgem de supetão exigindo do gestor público 

muito planejamento. No mesmo ano ao 

participar de um programa de planejamento 

participativo que seria aplicado na cidade pude 

compreender as diversas partes que 

compunham o tecido urbano. No mesmo ano, 

ainda como estudante de arquitetura participei 

de um projeto de Desenho Urbano, este 

processo envolvia os atores locais para 

construir uma identidade ou compreender para 

além de dados estatísticos o espaço e como os 

habitantes o percebem. Ali me surgiu a ideia de 

Cartografias Afetivas. 

 Esta cartografia passei a entender como as 

vivencias que nos afetam, a percepção do 
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espaço de forma sensível e simbólica, a 

dimensão factual do território ocupado. 

Delimitar o espaço de interesse, diferente da 

dimensão ou escala de rua, bairro ou cidade 

traduz informações relevantes e não tão 

visíveis, mais igualmente reais. São 

cartografias constroem a rebote do estado. No 

experimento de Uberlândia foquei apenas na 

produção que coletivos através de um 

interesse comum e processos de seriação já 

adquiridos e aceitos que possam construir 

pontos de interseção que nos fazem tão iguais.  

Um outro processo semelhante desenvolvi na 

década seguinte, em 2014 na cidade de São 

Paulo onde o espaço do ponto de vista de 

território e sua apropriação nos torna 

estrangeiro de nosso próprio chão.  

A pesquisa realizada em Minas, na cidade de 

Uberlândia em 2006 foi realizada a partir de 

aulas vivenciais em espaços não 

convencionais dos equipamentos educativos. 
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Havia a questão do estranhamento ao utilizar-

se de praças, jardins e até uma lavoura de 

plantio de algodão fronteiriço a uma das 

escolas. Os estudantes envolvidos eram das 

seguintes unidades educacionais: Escola 

Municipal Eugênio Pimentel Arantes e Milton 

Porto no bairro Morumbi e Segismundo Pereira 

e as Escolas Estaduais Lourdes de Carvalho e 

Uberlândia estas no bairro Alvorada e Centro. 

As escolas em sua maior distância em quinze 

quilômetros. O público de estudantes entre 12 

a 18 anos foram conduzidos por seis meses e 

existia como meta a participação em um evento 

regional de arte a Bienal de Arte do Triangulo 

Mineiro, esta que com a pretensa ideia de 

acontecer a cada dois anos como seria de se 

entender aconteceu apenas uma vez e no ano 

de 2006. Este evento reuniria diversos artistas 

locais e nacionais e o convite dirigido a mim 

estendi aos estudantes propondo uma obra 

colaborativa onde a reprodução sequencial de 
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um objeto tridimensional comporia um espaço 

interno externo.  

Através de uma análise diagnóstica construída 

com diálogos e sondagens compreendi o hiato 

entre o que se entendia de arte e o que era 

almejado, a produção de uma peça 

contemporânea. Propus criar métodos 

diferentes para as escolas periféricas e a 

central uma vez que os equipamentos culturais 

da cidade se concentram no centro. 

 A escola central faria visitas a ateliês de arte, 

museus, galerias, o registro seria em fotos 

textos e áudios. Neste processo iniciamos as 

visitas pelo ateliê/galeria de Hélio de Lima, o 

artista retrata as paisagens do cerrado, as 

primeiras profissões, as tradições religiosas, as 

brincadeiras de rua e as figuras populares que 

compõe suas lembranças. Aos olhos dos 

jovens conhecer um produtor de arte, que vive 

e trabalha com isso trouxe um universo novo. A 

prática de ateliê, com suas feituras artesanais, 
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sua sacralidade e inteireza foi o ponta pé inicial. 

No roteiro ainda encontraríamos outros que 

abririam seus espaços e poéticas para 

compartilhar com os estudantes. A Oficina 

Cultural de Uberlândia recebeu nos com uma 

exposição da artista Visual Shirley Paes Leme, 

o que se apresentava era uma instalação 

composta por gravetos e tomava uma das 

salas como um mar. Em visita monitorada pela 

ação educativa exercícios de fluência em arte 

foram desenvolvidos e a percepção do 

contexto da artista que possui um ateliê na 

cidade  que remete a uma embarcação nos 

confirmaram a impressão, era um 

mar...Durante o período o Centro de Cultura 

abrigava a minha mostra Parque Perche, esta 

que foi tema de minha monografia na 

graduação, representava meu bairro de origem 

em representações feitas a caneta por anos a 

fio, ali apresentava a construção de uma 

poética pessoal e o desenvolvimento de um 

traço autoral.  
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Os registros produzidos como as entrevistas, 

as fotos das obras, as anotações das 

discussões, os catálogos e convites expositivos 

foram o material produzido para que esse 

processo fosse ser replicado nas escolas 

periféricas que compunham o projeto. O 

objetivo desta produção era criar um perfil de 

informação que trouxesse a forma como estes 

estudantes compreendiam as vivências e 

conceitos, essa digestão de questões 

levantaria o que é importante dentro do 

universo destes estudantes. Este material eu 

replicaria para as periféricas procurando 

intervir o mínimo possível na linguagem. Agora 

atento à como seria lido por um público que 

ainda não tinha visitado os equipamentos e 

vivências.  

 Foi muito bem aceito o método e propiciou um 

evento interessante, devido o acontecimento 

perceptível os estudantes periféricos e os da 

região central passaram a ter o desejo de se 
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encontrarem. Foi interessante por contrariar as 

expectativas como o objetivo inicial era 

registrar com uma espécie de linguagem 

adaptada, porém o foco se tornou o 

questionamento sobre ‘ quem era estes 

produtores de registro”? 

 Neste contexto foi promovido um encontro no 

auditório do colégio da região central (E. E. de 

Uberlândia). Para “ quebrar o gelo” inicial 

propus um exercício de seriação, inspirado 

pelas mineiridades dos artistas locais, achei 

marcante produzir barcos em dobradura como 

quem produz fuxico seria interessante, uma 

dobradura conhecida servindo de possibilidade 

para um encontro de diálogos, os barcos eram 

palavras. O fazer coletivo uniu os jovens num 

só propósito e deste diversos outros 

desdobramentos e incontáveis encontros 

foram possibilitados.  

Os participantes se transformaram em 

multiplicadores nas suas unidades e foram 
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produzidos cerca de 100 mil barcos de papel 

que cobriram os telhados e revestiram uma 

sala no espaço expositivo. 

A mediação continuou com os próprios 

estudantes fizeram parte da ação educativa da 

Bienal do Triângulo. 

 

Ancorando 

Anos passaram e encontrei um estudante da “ 

cadeia de menores”, ele hoje vende crédito 

consignado para professores, me disse que 

daquela turma era o único que estava vivo. 

Narrou detalhadamente todas as mortes, até 

porque o assunto lhe agradava... era do ramo.  

 

Das casualidades e sincronicidades  

 Ao término deste artigo buscando concluir a 

obra de maneira aberta um ente querido ainda 

muito pequena durante o período destas 
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narrativas publicou em uma rede social um 

texto que transcrevo abaixo: 

 “Limpando a 

brinquedoteca sentei no chão, comecei 

a olhar esse quadro de barquinhos. Me 

perguntei o porquê de a vida ser como é. 

Sabe, tudo é como tem que ser.  Barcos 

navegando em sentidos diferentes, em 

cada momento somos de um jeito, as 

vezes com mais cor, as vezes com 

menos, as vezes para um destino que 

faça sentido, as vezes para outro que ao 

olhar não faça tanto sentido assim. Mas 

faz parte, nasci disso, e isso é arte, arte 

ao entender que pessoas vem e 

pessoas partem, arte ao entender que a 

vida é preciosa e pintada de muitas 

cores, algum lugar não tem barco, as 

vezes é preciso ser vazio, para que se 

possa achar um novo caminho. E sobre 

esse quadro de barcos...continua aqui, 

lindo, fazendo parte, fazendo arte, 

fazendo dessa casa um lar de histórias”  
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Anexos 

 

Xilogravura representando o pátio 

interno e guarita do Centro de Integração 

Social do Adolescente de Uberlândia. Obra de 

Marco Aurelio Ribeiro em 1997 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

692 Marco Aurélio Ribeiro 

 

  

 

Página do jornal que circulava na unidade 

carcerária, códigos dos internos. 1997 
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Vista da Igreja Nossa Senhora de Fatima -

Parque Peruche -Zona Norte- São Paulo 

Tinta nanquim sobre papel sulfite- 1997- 

Acervo do Artista 
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Praça Clarimundo Carneiro Região Central 

Uberlândia Minas Gerais, vista a partir da Casa 

de Cultura. Caneta Esferográfica sobre papel- 

Acervo do artista 
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Ação Educativa l Bienal de Arte do Triângulo 

Mineiro – 2008. 
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Obra Barcos produzida pelos estudantes da 

rede pública mineira. 
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A GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: Conceituações 

integradas 

Maristela de Lima Garcia 

 

A Geografia é considerada uma das 

mais antigas ciências desenvolvidas pela 

civilização ocidental, sendo sua origem na 

Grécia Antiga que se caracterizou não somente 

como ciência, mas também como pensamento 

filosófico. 

O estudo da Geografia proporcionou 

possibilidades de desbravamento de novas 

terras a serem colonizadas, além de aprimorar 

práticas de navegação que permitia um 

aumento da atividade comercial na época. 

Esse estudo mais detalhado sobre conceitos 

geográficos, trouxe contribuições para a 

ampliação de conhecimentos relacionados ao 
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clima e solo, subsidiando as atividades 

agrícolas para melhor cultivo e produção. 

O termo Geografia surge das palavras 

gregas "geo" e "graphos", significando, 

respectivamente, Terra e escrever e se 

caracteriza como o estudo científico da 

superfície da Terra, com o objetivo de 

descrever e analisar a variação espacial de 

fenômenos físicos, biológicos e humanos que 

acontecem no planeta.  

Desse modo, podemos entender que 

essa ciência nos permite a compreensão de 

fenômenos físicos e sociais inseridos em 

diversos contextos de territórios, estabelecer 

especificidades culturais envolvidas, 

reconhecer sistemas políticos e econômicos 

estabelecidos, tipos de ambientes organizados 

em nível mundial, além de mapear panoramas 

sobre como se constroem e se representam as 

interações entre os grupos sociais de cada 
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localidade, suas particularidades e possíveis 

desigualdades existentes. 

o conjunto 
indissociável de sistemas 
de objetos (redes técnicas, 
prédios, ruas) e de sistema 
de ações (organização do 
trabalho, produção, 
circulação, consumo de 
mercadorias, relações 
familiares e cotidianas), que 
procura revelar as práticas 
sociais dos diferentes 
grupos que nele produzem, 
lutam, sonham, vivem e 
fazem a vida caminhar. 
Nunca o espaço do homem 
foi tão importante para o 
desenvolvimento da 
história. Por isso, a 
Geografia é a ciência do 
presente, ou seja, é 
inspirada na realidade 
contemporânea. O objetivo 
principal destes 
conhecimentos é contribuir 
para o entendimento do 
mundo atual, da 
apropriação dos lugares 
realizada pelos homens, 
pois é através da 
organização do espaço que 
eles dão sentido aos 
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arranjos econômicos e aos 
valores sociais e culturais 
construídos historicamente. 
(BRASIL, 1988, p.30) 

 

A Geografia como área de 

conhecimento, permite a inter-relação entre as 

demais áreas trazendo uma contribuição 

significativa para a ampliação de saberes 

essenciais para a sociedade em geral, 

principalmente em relação aos conceitos da 

interação humana e os impactos do modo de 

vida estabelecido para o meio ambiente. 

A segunda civilização a ampliar os 

estudos relacionados a aspectos geológicos foi 

a Alemanha, o que consequentemente 

impulsionou a institucionalização da Geografia 

como ciência. A Geografia moderna instituída 

na Alemanha teve como base a fragmentação 

de seus territórios e a expectativa de expansão 

imperialista.   
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As condições 
necessárias ao surgimento 
da geografia existem, mas 
não teriam determinado 
automaticamente a sua 
gênese não fosse à 
existência de um estímulo 
social mais direto presente 
na particularidade histórica 
da Alemanha e de certas 
características individuais 
relativas ao pensamento de 
alguns cientistas alemães. 
Somente a análise da 
especificidade do 
desenvolvimento do 
capitalismo e das ideias 
neste país é capaz de 
aprender as razões que 
levaram esta sociedade a 
valorizar a reflexão sobre o 
temário geográfico. É, 
portanto, em solo alemão 
que a geografia alcança sua 
forma de ciência moderna. 
O salto qualitativo se dá 
entre os alemães no 
momento em que as 
questões relativas ao 
desenvolvimento do 
capitalismo encontram se já 
plenamente resolvidas na 
Inglaterra e em curso 
bastante adiantado na 
França, enquanto a 
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Alemanha permanece 
ainda às voltas com o seu 
processo de unificação 
interna. Se para o 
capitalismo inglês e 
Frances o papel da 
geografia é o de lhes 
viabilizar a expansão 
colonial, para o capitalismo 
alemão seu papel será o de 
dar respostas a questões 
ainda preliminares: a 
unidade alemã. O caráter 
tardio da penetração das 
relações capitalistas no país 
liga-se ao fato de ele ainda 
não ter se constituído como 
um Estado nacional. Ao 
desejo de unificação 
corresponde uma 
necessidade de expansão 
intrínseca ao próprio 
capitalismo, porque ele só 
poderá se constituir no 
interior da Alemanha na 
medida em que se expandir 
fora dela (MOREIRA, 1981, 
p.22). 

 

As exigências universais para a 

compreensão das dimensões espaciais, 

sociais e políticas no mundo moderno, 
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conduziu ao reconhecimento do ensino de 

Geografia como ciência e consequentemente a 

introdução do conhecimento geográfico nas 

disciplinas escolares no início do século XIX.  

 Foi, 
indiscutivelmente, sua 
presença significativa nas 
escolas primárias e 
secundárias da Europa do 
século XIX que a 
institucionalizou como 
ciência, dado o caráter 
nacionalista de sua 
proposta pedagógica, em 
franca sintonia como os 
interesses políticos e 
econômicos dos vários 
Estados nações. Em seu 
interior, havia premência de 
se situar cada cidadão 
como patriota, e o ensino de 
Geografia contribuiu 
decisivamente neste 
sentido, privilegiando a 
descrição do seu quadro 
natural. (VLACH, 1990, 
p.45) 

 

Desde então essa área do 

conhecimento vem alcançando um valioso 
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espaço nas salas de aulas e nas discussões 

sejam educacionais ou políticas, pois ela passa 

a fazer parte dos contextos sociais de todas as 

esferas da sociedade.  

Ao ser estabelecida como disciplina 

acadêmica no século XIX teve como principal 

modelo de caracterização o determinismo 

ambiental, pois as condições naturais e 

climáticas eram extremamente importantes 

para a contribuição da evolução dos povos, 

tanto politicamente quanto economicamente.  

Desse modo se consolidava cada vez mais a 

dependência humana em relação aos recursos 

naturais, as possibilidades de exploração do 

meio, o reconhecimento das características 

dos territórios, além dos impactos ambientais 

resultantes da ação humana.  

Foi o determinismo 
ambiental o primeiro 
paradigma a caracterizar a 
Geografia que emerge no 
final do século XIX, com a 
passagem do capitalismo 
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concorrencial para uma 
fase monopolista e 
imperialista. Seus 
defensores afirmam que as 
condições naturais, 
especialmente as 
climáticas, e dentro delas a 
variação da temperatura ao 
longo das estações do ano, 
determinava o 
comportamento do homem, 
interferindo na sua 
capacidade de progredir. 
Cresceriam aqueles países 
ou povos que estivessem 
localizados em áreas 
climáticas mais propícias 
(CORRÊA, 1995, p. 9). 

Diante da expansão do conceito de 

estudo da geografia e suas relações com o 

meio ambiente, podemos perceber que na 

atualidade, a questão ambiental tem sido 

amplamente discutida devido ao avanço da 

degradação dos recursos naturais, gerado 

principalmente pelo modelo de 

desenvolvimento econômico mundial. Desta 

forma o ensino de geografia se configura numa 

abordagem ampla  que pode desenvolver 
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ações promotoras de conscientização sobre os 

impactos sofridos pelo meio ambiente diante 

das conseqüências promovidas pelo sistema 

capitalista, entre elas podemos citar: a extração 

desenfreada dos recursos naturais, o consumo 

compulsivo impulsionado pela mídia e o 

aumento da produção de lixo sem uma visão 

sustentável.   

[...] avançando-se 
para uma visão da 
Geografia como ciência 
social engajada e atuante 
num mundo cada vez mais 
dominado pela globalização 
dos mercados, pelas 
mudanças nas relações de 
trabalho e pela urgência das 
questões ambientais e 
culturais. [...]. Além disso, 
relacionou os fenômenos 
sociais com a natureza 
apropriada pelos seres 
humanos, compreendendo 
as relações que se 
estabelecem entre os 
eventos sociais, culturais, 
econômicos e políticos, em 
suas diferentes escalas 

(SÃO PAULO, 2008, p. 74). 
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Assim podemos notar que a ensino de 

geografia, em seu conceito atual, está 

diretamente ligado às questões ambientais e a 

ação do homem perante esse contexto. Desta 

forma se faz necessário entender como esta 

singularidade se conecta com a educação 

ambiental e todas as suas complexidades 

históricas.  

A Educação 
Ambiental nasce como um 
processo educativo que 
conduz a um saber 
ambiental materializado nos 
valores céticos e nas regras 
políticas de convívio social 
e de mercado, que implica a 
questão distributiva entre 
benefícios e prejuízos da 
apropriação e do uso da 
natureza. Ela deve, 
portanto, ser direcionada 
para a cidadania ativa 
considerando seu sentido 
de pertencimento e co-
responsabilidade que, por 
meio da ação coletiva e 
organizada, busca a 
compreensão e a 
superação das causas 
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estruturais e conjunturais 
dos problemas ambientais. 
(SORRENTINO, 2005, 
p.288) 

 

No ano de 1972 a Organização das 

Nações Unidas (ONU) juntamente com 

ambientalistas que atuavam no mundo inteiro, 

promoveram vários eventos para abrir espaços 

de discussões sobre a preservação do Meio 

Ambiente, devido o aumento crescente da 

degradação dos recursos naturais tornando 

urgente a tomada de ações que contribuíssem 

para uma inserção da Educação Ambiental 

como área de debates e consequentemente o 

desenvolvimento de uma sociedade 

sustentável.  

Desta forma, no mesmo ano, foi 

organizada em Estocolmo, na Suécia a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente. Com a participação de 113 países, 

esse evento, que denunciou a devastação da 
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natureza que ocorria naquele momento, 

deliberou que o crescimento humano precisaria 

ser repensado imediatamente (PEDRINI, 1998, 

p.26).  

A Conferência permitiu a elaboração de 

importantes documentos para nortear práticas 

de preservação ambiental em âmbito mundial, 

a Declaração sobre Meio Ambiente Humano e 

o Plano de Ação Mundial.  A principal 

recomendação dessa conferência foi a de que 

deveria ser dada ênfase à educação ambiental 

como forma de se criticar e combater os 

problemas ambientais existentes na época 

(DIAS, 2000, p. 79).  

Os resultados dessa Conferência foram 

notados no Brasil, por subsídio do Banco 

Mundial e com a formação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente foi proposto uma 

ação voltada às questões ligadas ao meio 

ambiente, porém o regime militar era resistente 
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a proposta demonstrando descaso com o tema 

propriamente dito. 

 O compromisso assumido pelas nações 

integrantes consistia em fazer com que a 

discussão atingisse o esclarecimento do maior 

número de membros de suas sociedades, 

levando a informação para que os processos 

de tomada de decisão ocorressem de forma a 

realmente demonstrar as ansiedades destas 

sociedades. 

Segundo Perini (1998), uma das ações 

previstas no plano de ação da Conferência 

sugeria a capacitação dos profissionais de 

Educação e a criação de metodologias 

educacionais voltadas para a Educação 

Ambiental no mundo, o que desencadeou a 

organização de mais três conferências 

internacionais sobre a temática ambiental entre 

as décadas de 70 a 80. 
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Desse modo houve um direcionamento 

para que os países se alinhassem a essa 

proposta e implementassem políticas nacionais 

sobre Educação Ambiental por meio de setores 

educacionais e de supervisão ambiental. A 

implementação dessa política no Brasil se deu 

por meio do Ministério da Educação a partir da 

elaboração do documento intitulado Ecologia: 

uma proposta para o ensino de 1º e 2º graus. 

Essa proposta, simplista e contrária às 

deliberações da Conferência de Tbilisi, tratava 

a educação ambiental no âmbito das ciências 

biológicas, como queriam os países 

desenvolvidos, sem tocar na questão cultural, 

social e política (Dias: 2000, p. 84).    

No ano de 1977, em Tbilisi (URSS), por 

meio da Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, iniciou-se um importante 

movimento no mundo para que fossem 

planejadas ações que desencadeassem uma 

consciência ambiental mais estruturada a fim 
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de embasar métodos eficazes para a 

construção de conhecimentos sobre a 

temática, além de ampliar as experiências 

voltadas a área da educação ambiental a fim de 

promover uma mudança social nesta 

perspectiva. 

Podemos notar neste breve histórico 

que as relações existentes entre o 

desenvolvimento de uma consciência 

ambiental, as propostas educacionais e o 

ensino de Geografia tornam-se questões 

extremamente importantes para uma 

transformação social efetiva, no que diz 

respeito a formação de uma sociedade 

sustentável em nível global.   

Desta forma as reflexões sobre as 

questões ambientais no estudo da geografia 

devem ser contínuas e direcionadas a 

realidade de cada país, envolvendo uma visão 

mais ampla no que se refere aos impactos 
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sociais da temática, como o combate a fome, a 

degradação da flora, da fauna e as 

conseqüências de nossas ações perante a 

preservação do meio ambiente na atualidade.  

O conceito de 
desenvolvimento 
sustentável, visto de forma 
crítica, tem um componente 
educativo formidável: a 
preservação do meio 
ambiente depende de uma 
consciência ecológica e a 
formação da consciência 
depende da educação 
(GADOTTI, 2012, p.62). 

Neste sentido percebemos que a 

Educação Ambiental permite uma diversidade 

de abordagens significativas para o 

desenvolvimento de uma qualidade melhor de 

vida a toda humanidade, assim como garantia 

de direitos fundamentais ligados a justiça 

social, direitos humanos e saúde. Envolve 

também a ética nas relações, interpessoais e 

com o meio ambiente, o que nos conduz a uma 

interação mais próxima em nível social de 
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encontro com os recursos naturais disponíveis 

e formas de pensar um mundo mais 

sustentável e harmonioso para todos. Desta 

forma o ensino da geografia alinhado ao 

desenvolvimento de atitudes de preservação 

do meio ambiente e o estudo das interações 

sociais envolvidas neste contexto, podem 

propiciar um avanço no que diz respeito aos 

problemas ambientais vivenciados na 

atualidade.  

Numa reflexão ampliada podemos 

entender que a formação de uma consciência 

ambiental nos remete a importância do papel 

de educador nas abordagens dessa temática, 

a fim de que possamos planejar estratégias 

assertivas numa proposta de constituição de 

uma sociedade sustentável, colocando a 

Educação num patamar essencial para a 

mudança cultural frente às novas necessidades 

do planeta. 
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ARTE E EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

ALVES, Michelli Camargo 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A visão do aluno de aprender passa pela principal 

indagação do porquê, na educação formal, as escolas de 

Educação Infantil devem lidar com a musicalização? Esta 

resposta pode ser melhor elucidada ao se observar a 

questão que passe por entre as práticas musicais vistas nas 

escolas e se difunda entre os educadores. 
 

A arte é um processo de evolução para um aluno 

na criação do conhecimento musical com o objetivo de 

despertar e fazer crescer o gosto musical da criança, 

colaborando para sua capacidade de criação e expressão 

artística. A arte pode ser usada em várias fases do processo 

de ensino-aprendizagem, sendo de grande valia na busca 

do conhecimento, permitindo avanços no 

desenvolvimento lúdico, emotivo, criativo e cognitivo. 
 

As instituições de ensino devem promover a 

interdisciplinaridade e suas várias perspectivas, pois a 

música ajuda em todas as fases e etapas do ensino. 
 

Para que isso ocorra é necessária a revisão dos 

métodos, da fundamentação, das bases que norteiam as 

inúmeras atitudes didático-pedagógicas dos conteúdos 

disciplinares, a interdisciplinaridade ainda não se 

apresenta com muita visibilidade em nossa educação, 
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tanto nas áreas de pesquisa como no ensino, o que ocorre 

são diferentes posições multidisciplinares. 

Nessa situação, é primordial que os conhecimentos 

não se configurem em apenas um grande número de 

informações, convertido em receitas educacionais. Se faz 

necessário a busca de novos meios metodológicos e 

didático-pedagógicas a serem elaboradas e introduzidas 

no meio educacional. Devendo se apresentar meios de 

transmitir e produzir o saber, e também repensar a 

educação, se é que existe a predisposição de superação da 

transmissão tediosa de conteúdo escolar. 
 

A linguagem da arte no método de ensino mostra-se 

como instrumental metodológico e pedagógico de grande 

importância, pois além das vantagens já colocadas, traz a sua 

natureza e personalidade, a interdisciplinaridade com a qual 

se impulsiona toda a metodologia de ensino-aprendizagem. 

Sem levar em conta que ela não busca com perseverança a 

aplicação de maneiras, prescritivas e pré-estruturadas, na 

propagação dos conteúdos a serem trabalhados. 
 

Quando a criança escuta uma música, ela assimila 

uma canção, brinca de roda, participa de brincadeiras 

rítmicas ou de jogos de mãos recebe incentivos que a 

despertam para o gosto musical, o despertar que 

desenvolve o gosto pelo som, movimento, ritmo, 

introduzindo em seu processo de criação um elemento 

fundamental do próprio ser humano, dando ênfase ao 

desenvolvimento do seu gosto estético e aumentando e 

melhorando sua concepção de mundo. Vivemos numa 

sociedade capitalista, estruturada no “ter” e não no “ser”, 

o que provoca consequências como o individualismo e o 

consumismo exacerbado. As crianças possuem recursos 

tecnológicos cada vez mais avançados, mas que as 

afastam umas das outras. Vídeo games, computadores, 
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celulares as fazem interagir com o outro apenas 

virtualmente. A escola torna-se então um lugar chave para 

que elas estabeleçam contatos sociais e mesmo físicos. 

Assim as brincadeiras devem estar presentes no âmbito 

escolar, pois não mais as crianças podem brincar na rua ou 

na casa dos vizinhos. 
 

Infelizmente percebemos que com o passar do 

tempo os indivíduos deixam de brincar para assumir uma 

postura séria, muitas vezes introspectiva, como se as 

brincadeiras fizessem parte de um passado distante. 

Entretanto sabemos que uma atividade lúdica pode aliviar 

a tensão em momentos de stress e seriedade. Assim o 

lúdico não deveria estar presente apenas na educação 

infantil, mas em todo o processo de ensinamento. 
 

2 EDUCAÇÃO E O ENSINO DE ARTE 
 

Educar é uma prática social que tem o objetivo de 

contribuir, direta e intencionalmente, no processo de 

construção histórica das pessoas. Em nossa época a forma 

mais conhecida de intervenção educativa é a escola. Na 

atualidade, a escola é considerada o local oficial para o 

desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e psicomotor 

dos indivíduos, nela desenvolvem-se várias atividades 

com intuito de favorecer o desenvolvimento de diferentes 

habilidades. Segundo a LDB 9394/96, o currículo 

proposto para o Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio 

deve contemplar obrigatoriamente a disciplina de Arte. 

Por ser uma área de conhecimento importante, tanto 

quanto as demais do currículo escolar da educação básica, 

faz-se necessário que a arte seja trabalhada, de maneira 

qualitativa, com diversidade de métodos, técnicas, 

materiais, temas e atividades. Aprender arte envolve a 

ação em distintos eixos de aprendizagem: fazer, apreciar 
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e refletir sobre a produção social e histórica da arte, 

contextualizando os objetos artísticos e seus conteúdos.” 

(IAVELBERG, 2003, p. 9). 
 

Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais, 

2000), as aulas de Arte devem contemplar atividades de 

quatro linguagens: dança, artes visuais, teatro e música, as 

diferentes manifestações culturais (das mais clássicas às 

mais vanguardistas) merecem ser analisadas como 

resultado de um conjunto de valores e uma maneira de os 

seres humanos interagirem com o mundo em que vivem 

(ou viveram). O ensino na disciplina de Arte deve 

contribuir para o desenvolvimento de diferentes 

habilidades e contemplar as diferentes linguagens 

artísticas: artes visuais/plásticas, teatro, música e dança. 
 

A arte é componente importante na grade 

curricular visto que com ela, os educandos desenvolvem 

muitas habilidades e é a partir dela que complementam sua 

formação como cidadãos críticos e capacitados 

socialmente a exercer suas funções, infelizmente ainda 

nota-se certo pré-conceito em relação ao verdadeiro valor 

atribuído ao estudo da arte, mas isso vem mudando, visto 

os incentivos culturais, governamentais e sociais que se 

atribuem as diferentes manifestações artísticas dessa 

última década. 
 

Essa situação de não encarar a arte como recurso 

pedagógico provém de situações históricas e até mesmo 

estruturais. Nota-se que só há poucos anos surgiu a 

preocupação em fornecer aos docentes materiais de 

caráter artístico para ser trabalhado em sala de aula, além 

é lógico, de cursos de formação complementar, entre 

outras coisas, para a arte ser realmente reconhecida é 

necessário primeiramente acabar com a crença popular de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Michelli Camargo Alves 726 

que ela é um dom natural e, portanto só atinge um 

conjunto muito restrito de pessoas, fica claro que esta 

consideração reduz a importância do ensino deste domínio 

a poucas pessoas. 
 

Pode-se perceber que algumas coisas já estão 

mudando e isso se deve principalmente a defesa feita por 

muitos estudiosos da educação que comprovaram que a 

arte é uma área que possibilita o desenvolvimento pessoal, 

social, psicomotor e cultural do ser humano, em especial 

às crianças que é um ser, prioritariamente, em formação. 
 

O brincar está contemplado na nossa legislação: 
 

 

A Lei Federal 8069/90- Estatuto da 

Criança e do Adolescente, capítulo II, 

artigo16 que diz o seguinte no inciso IV- 

Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

Nota-se que o documento sugere que 

toda criança deve desfrutar de jogos e 

brincadeiras, os quais deverão estar 

dirigidos para a educação. Ficando toda 

pessoa, em especial pais e professores, 

responsáveis em promover o exercício 

desse direito. (MODESTO e RUBIO, 

2014, p. 3) 

 

O jogo no passado, já era visto como importante 

ferramenta de auxílio ao processo de educação das 

crianças. Infelizmente, hoje nossas crianças brincam cada 

vez menos. A vida corrida dos pais, a pressa do dia-a-dia, 

os medos e inseguranças da sociedade moderna são 

barreiras às brincadeiras. Ao fim do curso e pensando no 

tema para o Trabalho de Conclusão do Curso, tive 

inúmeras ideias e optei por pesquisar sobre a importância 

do lúdico na aprendizagem, principalmente durante a 
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infância, são inúmeros os autores que se debruçaram sobre 

o assunto e continuam a estudar o tema. 
 

Este trabalho objetiva de forma ampla, refletir 

sobre a importância do lúdico na aprendizagem, 

principalmente durante a infância apresentando a visão de 

alguns teóricos sobre o assunto, para tanto se elegeu como 

objetivos específicos: discutir sobre a importância do 

lúdico para as crianças; apresentar as visões de Vygotsky, 

Froebel, Wallon e Piaget sobre a importância do brincar 

para a aprendizagem e refletir sobre a necessidade do 

lúdico na educação. Diante dos objetivos acima descritos 

foram levantadas as seguintes hipóteses: acredita-se que 

através do lúdico as crianças realizam uma aprendizagem 

significativa; acredita-se que através de brincadeiras, as 

crianças desenvolvam o gosto pela matemática; supõe-se 

que nossas crianças brincam psíquico, social, cultural e 

moral delas e; interesse de diversos estudiosos, a visão 

deles possa ser valiosa como base para o trabalho 

pedagógico. 
 

3 A ARTE NO CURRICULO ESCOLAR 
 

 

Assegurar a presença da arte nos currículos dos 

cursos que formam educadores e, por conseguinte, 

garantir a formação musical para o docente, não é 

suficiente para incorporar a prática da musicalização no 

contexto escolar, mas é o início para a reconstrução da sua 

identidade dentro das instituições de ensino. Uma 

linguagem tão importante quanto às demais áreas do saber 

e, portanto, primordial para o processo de ensino-

aprendizagem. Som é tudo que soa! 
 

Segundo Teca Brito (2003, p.17): 
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A música é uma linguagem 

universal. Tudo o que o ouvido 

percebe sob a forma de movimentos 

vibratórios. Os sons que nos cercam 

são expressões da vida, da energia, 

do universo em movimento e 

indicam situações, ambientes, 

paisagens sonoras: a natureza, os 

animais, os seres humanos traduzem 

sua presença, integrando-se ao todo 

orgânico e vivo deste planeta. 

 

O fato é que, a música é um elemento sempre 

presente na cultura humana. Sendo imprescindível na 

formação da criança para que ela, ao se tornar adulta, 

atinja a capacidade de pensar por conta própria e exerça 

sua criatividade de modo crítico e livre, a música e 

também a dança são essenciais na formação do corpo, da 

alma e do caráter das crianças e dos adolescentes. 
 

Segundo SCAGNOLATO, 2006: 
 

 

A música não substitui o restante 

da educação, ela tem como 

função atingir o ser humano em 

sua totalidade. A educação tem 

como meta desenvolver em cada 

indivíduo toda a perfeição de que 

é capaz. 

 

Porém, sem a utilização da 

música não é possível atingir a 

esta meta, pois nenhuma outra 

atividade consegue levar o 

indivíduo a agir. A música atinge 

a motricidade e a sensorialidade 

por meio do ritmo e do som, e por 
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meio da melodia, atinge a 

afetividade. 

 

Para o autor a música é como um acréscimo na 

educação, pois o aprendizado leva a criança a pensar, já a 

música a leva movimentar-se. 
 

A apreciação de ideias a respeito do ensino de 

Música, assim como as suas finalidades, suas vantagens e 

sua relação com a escola moderna. A partir do século XX, 

estas questões se tornaram ainda mais intensas e em 

consequência disso o ensino de música conseguiu cada 

vez mais espaço dentro dos currículos escolares 

brasileiros. Demonstram benefícios, que através da 

música podemos sensibilizar o educando, aumentando a 

percepção de mundo, enfim, o fazer criativo. 
 

A educação musical ajuda em todo o processo de 

formação do ser humano, e pesquisas científicas mostram 

que crianças, jovens e adultos que estudam algum 

instrumento musical têm melhor execução na 

aprendizagem escolar. 
 

A cultura é o fundamento, que embasa e identifica 

um povo e aprendendo sobre nossa cultura estamos 

valorizando nosso país. A música é um fenômeno global 

e não há cultura sem música, por esse motivo seu papel é 

tão importante, devemos conhecer e preservar nossas 

tradições musicais, e também conhecer a produção 

musical de outros povos e culturas e, de modo a explorar, 

criar e ampliar os caminhos e os recursos para o fazer 

musical. Como umas das formas de representação 

simbólica do mundo, a música, em sua diversidade e 

riqueza, permite-nos conhecer melhor a nós mesmos e ao 

outro, próximo ou distante. Mais do que uma matéria, a 

educação musical é uma expressão de vida. 
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A música é uma das capacidades a serem 

ampliadas na infância, e como sabemos, outra respeitável 

trajetória se completa quando a criança adquire a 

habilidade de ler e escrever. Para que o professor possa 

perceber que algo não vai bem, ele precisará ter 

experiência com crianças da faixa etária com que trabalha. 

Realizar leituras sobre desenvolvimento infantil é 

imprescindível para quem trabalha com crianças. Esse é o 

primeiro passo. Percebida alguma dificuldade, e que não 

foi sanada com intervenções em sala de aula, a família 

deverá ser chamada para que procure um profissional que 

trate da dificuldade apresentada, as crianças imaturas, que 

não estão conseguindo acompanhar o ritmo da turma por 

falta de atenção, dificuldades na compreensão, 

dificuldades em aprender a ler e escrever ou dificuldades 

em fixar informações, deverão ser indicados para 

avaliação junto ao serviço de psicopedagogia. 
 

Se há alterações na linguagem, como trocas, 

acréscimos ou omissões de fonemas, a escola deverá 

indicar um profissional de fonoaudiologia o quanto antes; 

contudo, se apresentar uma fala tatibitate, que é uma fala 

muito infantilizada, um psicólogo também deverá ser 

indicado, pois normalmente esse sintoma está relacionado 

a questões emocionais. 
 

Partindo desta realidade, entende-se que todos os 

alunos são diferentes, tanto em capacidades, quanto em 

motivações, interesses, ritmos evolutivos e estilos de 

aprendizagem; e 

todas as dificuldades de aprendizagem são em si mesmas, 

contextuais e relativas, por isso é necessário intervir no 

processo de ensino e aprendizagem, considerando que a 

criança constrói seu conhecimento através de estímulos e 
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o professor é um dos responsáveis em proporcionar meios 

interventivos que venham sanar as dificuldades que 

possam surgir no processo de aprendizagem. 
 

Este estudo justifica-se pela relevância dada ao 

trabalho docente e às dificuldades de aprendizagem na 

pré-escola, buscando construir um referencial teórico 

reflexivo para o pensar e o repensar às práticas e ações 

neste âmbito, contribuindo, assim, para que as 

intervenções neuropsicopedagógicas sejam 

compreendidas, planejadas, articuladas e desenvolvidas, 

como fator positivo no desenvolvimento integral da 

criança atendida por esse segmento da Educação Infantil, 

pois segundo Smith e Strick (2001, p. 30), “as condições 

[...] na escola, na verdade, podem fazer a diferença entre 

uma leve deficiência e um problema verdadeiramente 

incapacitante”. 
 

Objetivou-se apontar quais contribuições que a 

neuroeducação pode oferecer para os processos de ensino-

aprendizagem, não como uma forma mágica de acabar 

com todos os problemas relacionados à educação, mas 

como uma ferramenta útil que traga o embasamento 

teórico-científico que possa melhorar o aprendizado, 

assim como, estimular de forma adequada e diferenciada 

as potencialidades da criança que cada dia se transforma 

dentro da modernidade a qual esta inserida. 
 

Com as transformações percebidas ao longo dos 

anos, como a diversidade de alunos com diferentes 

crenças e etnias; as mudanças culturais; os avanços 

tecnológicos; as mudanças na estrutura familiar, as quais 

podem promover ou não para um bom desempenho 

cognitivo, poder-se-ia perceber desde então os reflexos 

dessas transformações dentro do âmbito escolar, e 
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consequentemente a necessidade de atualização das 

práticas educacionais, tanto para que a aprendizagem 

fosse de fato efetiva dentro das salas de aula, como para 

preparar estes alunos para as transformações dentro da 

contemporaneidade. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS DE ARTE E 

MÚSICA NA SOCIEDADE 
 

 

A compreensão de como se dá o processo de 

construção do conhecimento oferece a possibilidade de 

ações que promovam o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes. Entender todos os mecanismos envolvidos 

neste processo significa se implicar em uma tarefa que por 

vezes, não é fácil, mas produtiva e gratificante. 
 

Para que a aprendizagem seja possível, é 

necessário ter bem estabelecidos e estimulados os 

mecanismos de atenção, memória, linguagem, ter uma boa 

alimentação e sono de qualidade, entre outros, esse 

movimento leva em consideração todos os aspectos do 

indivíduo, o biológico, social, psicológico, cognitivo. 
 

A psicologia cognitiva desde seus primórdios vem 

tratando destes conceitos, avançando em pesquisas que 

investigam suas variações e como podem ser estimuladas. 

A escola é o marco da educação, nesse contexto quanto 

mais o intercâmbio com a comunidade existir, mais as 

famílias dos alunos estarão envolvidas na educação dos 

filhos, mais próximas as pessoas irão estar. 
 

Um dos meios mais comuns e eficazes de atingir a 

comunidade são os concertos, não apenas nas escolas, mas 
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em entidades filantrópicas, como hospitais, teatros, etc. O 

importante 
 

integrar a comunidade com a prática da musica no 

ambiente escolar, enfrentar os desafios de agir em 

comunidades pobres que nunca tiveram acesso a música 

em seu contexto pleno, ouvir uma música erudita, por 

exemplo, onde estarão frente a uma orquestra com grandes 

músicos e um som que irá vibrar de forma diferente. 

 

Para algumas pessoas será apenas uma música 

somente tocada, sem um intérprete, para outros será um 

aflorar de sentimentos de alegria, de motivação, 

produzindo resultados maravilhosos em um indivíduo, a 

música concebe uma pessoa, uma história, até mesmo uma 

empresa. Algumas empresas que são indicadas por suas 

ações, se utilizam de uma qualidade sonora, para marcar 

sua presença, seu nome em um segmento, com músicas 

que ao começarem a tocar, saberemos de quem estão 

falando. 

 

Projetos que cooperam para a preservação, 

perpetuação e propagação da música brasileira e que 

enriquecem nosso legado musical. Nesta categoria serão 

aceitos projetos que antecipem a sua realidade a realização 

de formação musical, a difusão de manifestações culturais 

artísticas clássicas, o registro de artistas, gêneros ou 

movimentos culturais, a criação ou recuperação de 

acervos significativos para a música brasileira. 

Muito do que o ser humano sabe sobre pensamento 

e os sentimentos de diferentes povos e épocas são 

conhecimentos obtidos por meio de músicas, teatro, 

poesia, pintura, cinema, danças, entre outras 

manifestações artísticas. 
 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Michelli Camargo Alves 734 

De acordo com os PCN’s (1997, p. 26), “O universo 

da arte caracteriza um tipo particular de conhecimento que 

o ser humano produz a partir das perguntas fundamentais 

que desde sempre se fez com relação ao seu lugar no 

mundo”. 
 

Por isso, para que o ser humano se aproprie, entenda 

e interprete uma linguagem artística dando-lhe sentido, é 

necessário que ele aprenda a operar seus diferentes 

códigos da mesma maneira que lhe é ensinado a ler e a 

escrever. Martins, Picosque e Guerra (2010) afirmam que 

é necessário ter cuidado com a alfabetização nas 

linguagens da arte. 
 

É por meio delas que se pode compreender o 

mundo das culturas e o mundo particular de cada 

indivíduo, ultrapassando fronteiras e compreendendo a 

multiculturalidade – termo bastante recente em sua 

utilização, mas não como fenômeno. 

 

Atuando como educadora durante muito tempo, 

Teca Alencar de Brito considera-se uma pesquisadora. 

Através de seus livros e artigos podemos notar que a 

autora busca, incessantemente, analisar e refletir sobre o 

modo como as crianças aprendem a fazer música, e quais 

são os significados que este fazer musical tem em suas 

vidas. Teca destaca que somos seres musicais, que a 

música é significativa para nossa vida e por isso deve fazer 

parte do currículo das escolas. Nada mais simples! 

 

Segundo Teca (Ferramentas com Brinquedos - A Caixa 

de Música, 2014) 
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"O fazer musical é um modo de 

resistência, de reinvenção (questões 

caras ao humano, mas ainda pouco 

valorizadas no espaço escolar) que, 

ao mesmo tempo, fortalece o estar 

juntos, o pertencimento a um grupo, 

a uma cultura. O viver (e conviver) 

na escola - espaço de trocas, de 

vivências e construção de saberes, 

de ampliação da consciência - deve, 

obviamente, abarcar todas as 

dimensões que nos constituem, 

incluindo a dimensão estética." 

 

Podemos aludir como uma importante proposta 

pedagógica, que visa a concepção integral de seres 

humanos e não somente, a constituição musical 

especializada, pela pessoa de Koellreutter, uma das 

personalidades mais significativas da música e cultura 

brasileiras, atuando de modo dinâmico, impetuoso, 

polêmico e inovador. 

Apesar de ser tido como o “grande mestre” de 

muitas gerações de músicos brasileiros, as reflexões. 
 

Para Koellreutter (2011): 
 

 

 

[...] pesquisas e propostas de 

Koellreutter para a realização de um 

projeto de educação musical dirigido 

a todos, e não apenas aos futuros 

músicos, priorizando a formação 

integral dos indivíduos, ainda são 

pouco conhecidas e entendidas.Este 

foi um dos principais motivos que 

me impulsionaram a escrever o livro 

“Koellreutter educador: o humano 
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como objetivo da educação 

musical”. 
 

Baseado nesse interesse comum a várias pessoas, 

a abrangência de organizar movimentos que possam ser 

criados passará a ser um projeto com possibilidades de 

oferecer a uma comunidade ótimas chances de 

conhecimento, realização, a mesma busca pode partir de 

uma unidade escolar, motivando seus alunos para 

interesses mútuos e desenvolverem atividades que vão 

gerar muitos frutos. 
 

A arte parece algo natural e inerente aos animais 

principalmente durante os primeiros dias e meses de vida. 

Podemos observar horas a fio um gatinho rolar um novelo 

de lã, pular, esconder-se ou mesmo correr atrás de um 

inseto. Todas estas atividades são fundamentais como 

aprendizado para a vida adulta. 
 

A arte facilita o processo educativo e pode permitir 

uma aprendizagem significativa e permanente: A criança 

se constrói como sujeito, adquire conhecimento de si e do 

mundo que a cerca, além de descarregar suas energias, 

executar sua criatividade e, de certa forma, treinar para os 

papéis que irão desempenhar no futuro. 
 

Brincando a criança descobre, inventa, 

experimenta, aprende habilidades, traduzindo o que 

vivencia no cotidiano para a realidade infantil. 
 

As atividades lúdicas fazem parte na vida da 

criança, e as brincadeiras simbólicas, exercícios ou 

brincadeiras com regras, possibilitam uma situação 

favorável à qualidade lúdica e colaboraram para o 

desenvolvimento social. 
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Segundo Vygotsky (1984, p.74) escreve que o 

brincar possibilita às crianças um espaço para resolução 

dos problemas que as rodeiam. A missão do professor é 

estar atualizado para ajudar através de aulas dinâmicas e 

atraentes, metodologias diversificadas para jogos e 

brincadeiras envolvendo todo o domínio corporal, 

desencadeando o desenvolvimento psicomotor do aluno e 

facilitando o processo de aprendizagem. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A real importância da música na Educação Infantil 

e o contexto de assimilação passa pelos mesmos 

princípios de que a música é uma motivação de grande 

ajuda para alunos que precisam desenvolver-se em áreas 

como interação social e facilitando o raciocínio. O ensino 

de arte nas escolas públicas ou particulares, podem 

diferenciar no currículo escolar, abrindo portas e 

possibilitando o acesso às novas culturas, a circulação de 

informação e conhecimento, a interação na sociedade e a 

participação na produção da linguagem dessa sociedade. 

O retorno da música como parte do currículo das escolas, 

concretiza e forma esperança de uma melhora do ensino 

brasileiro. Estimular a arte como disciplina obrigatória é 

dar aos alunos oportunidades de crescimento, 

aprimoramento intelectual, de raciocínio, mas 

especialmente forma seres humanizados e sensibilizados. 
 

Relacionar a música com as demais disciplinas é 

de grande valia, pois poderá aperfeiçoar a qualidade de 

ensino, o entusiasmo de um aluno pode ajudá-lo a 

aprender mais e melhor. O recurso na aprendizagem é, no 

entanto, o grande desafio do profissional que trabalha com 

a música, pois como modelo de ensino, o professor pode 
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muitas vezes, motivar um aluno, como também fazê-lo 

perder o interesse, de olhar para o futuro. 
 

A busca de novas ideias é em grande parte 

responsabilidade das escolas, encontrar no profissional de 

ensino um estimulador de seus alunos o valor da arte na 

educação infantil pode ser visto sem sombra de dúvidas 

como uma sociedade que dá certo, o trabalho feito com a 

música em sala de aula deixa o ambiente leve, alegre, 

admitindo que a criança possa se expressar, brincar, entrar 

em contato com as vivências do dia a dia, com a família, 

e ampliar seu vocabulário, ajudando o processo de 

aprendizagem da escrita e leitura. 
 

O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998) cita que a música é fundamental 

para a ampliação de uma identidade, pois auxilia na 

autonomia do indivíduo, trabalha imaginação, capacidade 

criadora, capacidade de concentração, fixação de dados, 

experimento de regras e papeis sociais, aumentam a 

expressão, o equilíbrio, o amor-próprio, 

autoconhecimento e integração social (BRASIL, 1998). 
 

A Arte faz parte do cotidiano infantil, em todas as 

atividades ela se faz presente dando apoio para a 

aprendizagem, doutrinando valores morais e éticos entre 

outras inúmeras funções abarcadas com a mesma, tendo 

em vista as rotinas desenvolvidas nas instituições que 

atendam crianças. Através da música é possível englobar 

todos os eixos da educação infantil, além de ser lúdico e 

prazeroso, as crianças se expressam através das canções, 

das cantigas de roda, das danças, etc. 
 

A arte e o brincar são certamente, elementos 

considerados vitais no planejamento das atividades para 
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educação infantil, e discutir sobre eles não significa 

desmerecer sua importância repensar como, por vezes, são 

utilizados também como poderes reguladores dos sujeitos 

infantis, a arte e a brincadeira não são somente uma 

atividade pedagógica em conjunto com outras atividades 

pedagógicas da escola ela ocorre como começo, meio e 

fim, ou seja, brincando surgem condições para a criança 

adquirir o conhecimento formal e o desenvolvimento dos 

processos do pensamento, o desenvolvimento da criança 

acontece através do lúdico e da Arte, onde o prazer e 

alegria para crescer, precisam do jogo como forma de 

equilíbrio entre ela e o mundo, portanto, a atividade 

escolar deverá ser uma forma de fazer e de trabalho, 

fazendo com que a criança tenha um desenvolvimento 

completo. 
 

Coisa esquecida por grande parte dos adultos 

envolvidos no seu cotidiano, preocupados em sobreviver 

e que através da escola procuram fazer com que as 

crianças também as esqueçam. 
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BULLYING: UMA QUESTÃO 

ESCOLAR E SOCIAL 

Claudemir Oliveira de Lira 

 

1 O Bullying no Espaço Escolar. 

 

A escola é um ambiente privilegiado por 

se tratar de um espaço onde a formação de 

indivíduos ocorre sobre o olhar de todos os 

envolvidos no processo educacional. É um 

espaço que contribui significativamente para a 

formação do caráter, da aprendizagem, das 

interações sociais, de sentimentos e exercício 

da cidadania. Entretanto, este também tem se 

tornando um espaço de medo, sofrimento, 

tristezas e decepções, pois os alunos estão se 

defrontando com experiências de violência e 

colaborando para seu aumento gradual, o que 

denota a fragilidade do sistema educacional 

vigente.  
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Os meios de comunicação têm 

divulgado constantemente notícias de casos de 

violência que ocorrem ou se iniciam no interior 

das escolas e que são levados até as últimas 

consequências. Recentemente o programa 

“Fantástico” da Rede Globo, exibido no dia 

11/04/2010 noticiou casos de violência em 

escolas públicas no Estado de Minas, Ceará, 

Rio de Janeiro e São Paulo e o grau de 

banalidade com qual esse assunto tem sido 

tratado pelos envolvidos.  

Porém, dentro dessa reportagem foi 

possível verificar que apenas um dos casos 

apresentados pode ser considerado bullying, 

que foi o caso de Uberaba (MG), que mostra a 

história de um rapaz de 16 anos que levou uma 

facada na porta da escola, no dia 06/04/2010, 

ao defender um primo que vinha sendo 

constantemente ameaçado e coibido pelos 

colegas de classe no interior do recinto escolar.  
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Já os outros casos noticiados pelo 

programa em questão, devem ser classificados 

apenas como violência escolar ou contra o 

patrimônio público, pois não houve explanação 

de que esses acontecimentos advêm de atos 

repetitivos contra a mesma vítima, por serem 

fruto de situações esporádicas e terem como 

alvo vítimas ocasionais. 

 

É reconhecido e noticiado pela 
mídia que a escola, de modo 
concomitante e paradoxal, 
além de se instituir como 
instância de aprendizagem de 
conhecimento e de valores, 
bem como de exercício da 
ética e da razão, tem-se 
configurado como um espaço 
de proliferação de violências, 
incluindo, brigas, invasões, 
depredações e até mortes. É 
um espaço em que os alunos, 
em plena fase de 
desenvolvimento, se deparam 
com, constroem e elaboram 
experiências de violência. 
(CADERNO DE PESQUISAS, 
v.36, 2006 p. 36) 
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Dessa maneira a escola institui-se não 

apenas como um espaço social para a 

aquisição de conhecimentos, mas também 

como um espaço que favorece a troca de 

experiências, a construção do indivíduo para o 

exercício da cidadania, daí a necessidade do 

trabalho visando à melhoria das relações 

interpessoais entre os alunos e o valor do 

sentimento de todos os envolvidos no 

processo.   

Segundo Olweus, “não há dúvida de que 

a maioria dos casos de agressões se produz no 

interior das escolas”, (1998, p. 39). Dessa 

maneira, a comunidade escolar se encontra 

vulnerável a esse problema. Alunos temem ser 

transformados em próximas vítimas. Vivemos 

um momento de instabilidade nas relações 

interpessoais, em que indivíduos são 

violentados em seus direitos de dignidade e 

respeito, sendo vítimas de uma violência 
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desmedida, descontrolada e, muitas vezes, 

irreparável.  

As diferenças tornaram-se os principais 

fatores para justificar os atos de violência no 

interior das escolas. Ser, pensar e agir 

diferente pode ser perigoso, porque traz 

consigo a aceitação ou não pelos demais, uma 

vez que é no espaço escolar que a grande 

maioria das relações são desenvolvidas. O que 

estamos presenciando são crianças e 

adolescentes que humilham, excluem e 

torturam a outros por não se encaixarem no 

perfil estipulado por eles, seja no quesito físico 

(alto, forte etc.) ou no quesito comportamental 

(alunos estudiosos, educados, calmos, 

sensíveis etc.) e, ainda na pior das hipóteses, 

sem motivo plausível para justificar as 

constantes agressões que são direcionadas 

para as vítimas, pelo simples prazer de 

humilhar.  
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As relações escolares estão 

estremecidas e, um lugar onde deveria 

prevalecer o respeito, tem se transformado 

num espaço de intolerância, desrespeito, medo 

e insegurança, prejudicando gradativamente a 

aprendizagem dos envolvidos, principalmente 

das vítimas. 

Dessa forma, faz-se necessária uma 

maior atenção por parte de dirigentes e 

professores quanto a esse fator, pois é nítido 

que a escola tem se transformado num espaço 

de proliferação de eventos agressivos, 

portanto, surge a necessidade de diagnosticar 

a existência do bullying diferenciando-o da 

violência ocasional ou esporádica ou de outros 

tipos de violência que possam existir no espaço 

escolar, agindo preventivamente e elaborando 

estratégias cautelosas para diminuir os índices 

de violência dentro do espaço escolar, 

propiciando um ambiente de solidariedade e 

respeito mútuo entre os discentes.  
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2 Os lugares onde mais ocorrem 

 

 Os lugares onde se detecta a maior 

ocorrência do bullying são fruto dos estudos e 

pesquisas pioneiras no Brasil, desenvolvidos 

por Fante, no período de 2000 a 2003, no 

interior paulista. A partir das pesquisas 

realizadas foi possível constatar que mais da 

metade dos alunos entrevistados estavam 

envolvidos em casos de bullying.  

Com base nesses dados foi possível 

concluir que o local onde o fenômeno mais 

acontece é na sala de aula, seguido 

posteriormente por corredores e pátios da 

escola. Essas conclusões também são 

verificadas em outros países, entretanto, com 

um diferencial, pois os maiores índices de 

violência ocorrem no pátio escolar onde há 

mais espaço, maior aglomeração de alunos e 

menos supervisão. Segundo Mulrine (apud 
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Middelton- Moz e Zawadski, 2007), nos 

Estados Unidos até 8% dos alunos perdem um 

dia de aula por mês por medo de sofrer 

bullying.   

O fato de no Brasil os maiores índices de 

bullying ocorrerem na sala de aula vem 

justificar as atuais discussões no meio 

educacional brasileiro e a necessidade de 

melhor preparação dos docentes para lidar 

com a situação em questão, pois muitos 

desconhecem e não sabem como agir diante 

dos atos agressivos. Muitas vezes nem dão 

importância, porque acreditam que sejam 

somente “brincadeiras” próprias da idade. 

Fante (2005) utiliza Olweus (1998) para 

explicar como o bullying se desenvolve dentro 

da sala de aula. Por se tratar de um espaço 

onde existe um grande número de alunos, 

logicamente existirá nele conflitos, 

divergências de opiniões, instabilidade 

emocional e tensões. Nesse ambiente irá 
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prevalecer a necessidade de autoafirmação, de 

pertencimento ao grupo, de identificação etc. 

Dessa maneira, se houver algum aluno 

que possua um grau mais elevado de 

agressividade, esse fator poderá influenciar as 

demais interações. A imposição de força, a 

necessidade de domínio, o temperamento 

agressivo e muitas vezes o uso da violência 

nas variadas situações acabam 

desencadeando uma relação de poder. 

 Dentro dessa relação se houver um 

aluno que demonstra fragilidade, ausência de 

autoafirmação, medo etc. consequentemente 

será identificado pelo agressor que o 

transformará em vítima de todos os seus atos, 

pois aquele tem certeza de que esta não 

haverá revidará, tampouco haverá interferência 

dos demais colegas. O isolamento da vítima é 

algo inevitável. Primeiro porque com o passar 

do tempo ela passa a se achar merecedora das 

agressões vivenciadas e segundo porque os 
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demais alunos por medo de serem 

transformados em próximas vítimas evitam 

qualquer aproximação com ela.  

 

3 Determinantes do Bullying na escola: 

fatores externos e internos. 

 

De acordo com Fante (2005) a conduta 

agressiva ou violenta que os alunos têm 

demonstrado tem se tornado um fato 

preocupante no mundo como um todo. Alunos 

nas mais variadas idades são afetados, 

prejudicados, vivenciam, sofrem ou praticam 

atos violentos no interior das escolas. 

Entretanto, é possível dividir aspectos que 

contribuem para o desenvolvimento desse 

comportamento negativo, que podem ser 

divididos em fatores externos e internos. Os 

fatores externos à escola envolvem aspectos 

que são divididos em: 
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 A) Contexto social - a diferença 

gritante de muitos que possuem pouco e 

pouquíssimos que possuem muito, a privação 

de uma vida com qualidade mínima, 

assistência precária dos principais bens 

públicos, a miséria, o desemprego etc. 

contribuem consideravelmente para o 

desenvolvimento de um ambiente agressivo, 

instabilidade nas relações e até mesmo 

delinquência, contribuindo negativamente na 

personalidade de crianças e adolescentes que 

convivem todos os dias com essa violência 

implícita.  

B) Os meios de comunicação - a pós-

modernidade trouxe consigo uma mudança no 

comportamento e nas relações interpessoais. 

Entretanto, trouxe também um questionamento 

incisivo e pertinente. De que forma e até que 

ponto a televisão (como um dos principais 

meios de comunicação) pode influenciar 

negativamente na conduta das crianças. 
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 Estudos já demonstram que programas 

televisivos influenciam não só crianças, mas a 

sociedade como um todo. É nítido o quanto há 

predominância de violência em muitos 

programas, seriados e jogos, fazendo com que 

crianças acreditem que a violência é o caminho 

mais rápido para a resolução de problemas e 

que, principalmente, passem a acreditar que 

seja algo comum. 

Segundo o pesquisador em 

comunicação Waderes Lima de Brito (apud 

Fante, 2005) “a hostilidade com a mídia se 

encontra no fato de que ela se constitui num 

poderoso adversário ao trabalho educador dos 

pais.” (p. 172). Entretanto: 

 

O problema da agressividade 
em crianças não pode ser 
ligado exclusivamente à 
televisão, aos videogames ou 
a letras de músicas violentas. 
O problema existe quando a 
televisão é o modelo de 
comportamento mais 
contundente na vida da 
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criança e/ou as ações de seus 
cuidadores dão sustentação 
ao comportamento agressivo e 
à intolerância.(MIDDELTON-
MOZ e ZAWADSKI, 2007, p. 
70). 

 

Assim, a mídia é capaz de influenciar o 

comportamento das crianças, encontrando 

respaldo na família, que muitas vezes falha 

enquanto modelo, age permissivamente, não 

orienta ou sequer regula a programação 

assistida por seus filhos. 

C) Família - o primeiro meio de 

socialização ao qual a criança é submetida. 

Logo, o modelo de comportamento familiar no 

qual as crianças são criadas exerce grande 

influência sobre seu desenvolvimento e, 

posteriormente, em sua conduta futura. A 

criança reproduz o que vê, ouve e vivencia. 

Castigos físicos, repressões, xingamentos, 

autoritarismo, intimidação etc. vivenciados 

pelas crianças desde pequenos pode gerar seu 

reflexo nas demais relações que são 
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estabelecidas. Segundo Middelton- Moz e 

Zawadski (2005, p. 55): 

 

As crianças aprendem quem 
são enquanto indivíduos com 
seus pais, irmãos mais velhos, 
parentes, professores, 
instrutores e outros adultos 
que cumprem o papel de 
modelo de comportamento em 
suas vidas. À medida que a 
criança cresce o alicerce para 
o comportamento agressivo se 
desenvolve e se torna cada 
vez mais resistente a 
mudanças. As crianças 
criadas em famílias emocional 
e fisicamente violentas, frias, 
negligentes, inconstantes, 
restritivas, punitivas e/ou 
indulgentes vivenciam a 
desorganização de padrões 
normais de desenvolvimento 
que resultam em problemas 
emocionais, comportamentais 
e cognitivos.  

 

Logo, a família é o primeiro meio de 

socialização das crianças e, portanto deveria 

ser um ambiente onde os principais valores 

fossem transmitidos. Ao analisarmos a 
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influência exercida pela família no 

comportamento futuro das crianças é possível 

concluir que esse fator define e interfere na 

personalidade e desenvolvimento sócio-

educacional delas e que, as relações onde 

existem uma predominância da afetividade, do 

respeito, compreensão e amor fortalecem a 

autoestima e a confiança em si mesmo. 

 Em contrapartida, uma relação 

marcada pelo abuso de autoridade, maus 

tratos físicos e verbais, escassez de 

sentimentos positivos, podem determinar a 

maneira como as crianças irão compreender a 

ideia de sociedade e o modo como agirão para 

conquistar seus objetivos.  

 

 A relação afetiva entre pais e 
filho repercute na formação da 
personalidade do indivíduo. As 
raízes do comportamento 
agressivo estão fincadas na 
infância, sendo o modelo de 
identificação familiar o 
elemento fundamental para a 
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sua compreensão. (Fante, 
2005, p. 175). 

 

 As relações marcadas pela imposição 

de castigos físicos e verbais, não afetividade, 

explosões emocionais violentas etc. tendem a 

gerar outro processo denominado como ciclo 

de abusos, onde as crianças que vivenciam 

isso, após adultos tendem a reproduzir com 

seus filhos a mesma tortura a qual foram 

submetidos, como afirma Fante a seguir: 

 

Muitos se tornam abusadores, 
“repetindo” na escola, contra 
os colegas, ou em casa, contra 
os irmãos menores, aquilo que 
sofreram. Outros quando 
chegam à idade adulta, 
reproduzem os abusos contra 
filhos ou cônjuge, ou no local 
de trabalho contra 
subordinados ou colegas. 
(Fante, 2005, p. 179) 

 

A influência da família torna-se um fator 

verificável de extrema importância para a 

formação da personalidade dos alunos. 
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Surgindo então a necessidade de repensar as 

condutas que são desenvolvidas e que 

permeiam o cotidiano dessa criança, assim 

como a imposição de castigos físicos, 

inconsistência nas emoções, uma postura 

autoritária etc. que contribuem 

significativamente, ou diríamos, 

predominantemente para identificar quem ela 

se tornará futuramente. 

Ainda segundo a autora, além dos 

comportamentos negativos citados 

anteriormente, a família ainda pode apresentar 

outros comportamentos que podem ser 

desastrosos para a vida adulta da criança, tais 

como abandono, negligência, violência sexual 

e a violência física ou doméstica. Dessa 

maneira, é possível concluir que o tipo de 

relação desenvolvida entre os principais 

responsáveis e a criança torna-se o principal 

referencial para sua vida adulta, e suas 

experiências no período da infância podem 
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denotar a imagem que ela possui de um 

comportamento bom ou ruim.   

Já os fatores internos à escola são 

divididos em três:  

A) Clima escolar - o tratamento que se 

oferece nas escolas, tratando a todos os alunos 

da mesma maneira sem respeitar as 

especificidades de cada um, a imposição de 

regras, modelos comportamentais, conteúdo 

sem conexão com a realidade do educando, a 

mensuração de notas por meio de avaliações 

etc. faz com que desencadeie nos alunos um 

misto de sentimentos, desde tédio até 

agressividade e violência. 

B) Relações interpessoais - a escola é 

um lugar agradável, pois possibilita uma 

interação harmoniosa e acolhedora. Ao iniciar 

a escolaridade a grande maioria dos alunos 

não demonstra dificuldade alguma em sua 

interação. A ideia do novo, de conhecer, de 

aprender está muita viva em seu 
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comportamento e elas não denotam 

insegurança, e pelo contrário demonstram 

facilidades em receber e trocar experiências 

cotidianas.  

Entretanto, outras já apresentam certa 

relutância em interagir no meio onde estão 

inseridas. As interações do aluno com a escola 

dependem das relações que são desenvolvidas 

por todos os componentes do corpo escolar. Se 

as relações desenvolvidas ocorrerem 

prazerosamente, segundo as opiniões dos 

alunos a escola se transforma no melhor 

ambiente de convivência, entretanto, quando o 

contrário acontece, a escola passa a ser um 

local de disseminação de conflitos 

interpessoais e um motivo de estresse, 

prejudicando o processo educacional.  

Vale ressaltar que a convivência dos 

alunos com os professores e a equipe gestora 

assume importância valiosa no processo sócio-

educacional, pois as experiências ficarão para 
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sempre registradas em suas vidas, sejam elas 

positivas ou negativas. 

C) Relação professor-aluno - quando 

falamos de relacionamentos na escola com 

professores e alunos ou aluno-aluno, pode-se 

observar certas expectativas quanto às 

relações que serão estabelecidas entre ambos.  

O professor com suas experiências 

tende a deixar exposto para a turma desde o 

primeiro contato a delimitação e as regras 

necessárias que irão nortear o convívio em sala 

de aula, que deverá ser estabelecido para 

ambos os lados, porém, os alunos também 

desejam delimitar essa relação, e para tanto 

começam a testar os docentes observando até 

onde podem chegar, pois é nesse momento 

que os alunos acabam demonstrando o limite 

que o professor também poderá ter em relação 

a eles. É nesse momento que a relação entre 

ambos é estabelecida. 
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Um dos maiores problemas dos 

professores é conservar sua turma sob 

controle, para não que ela não seja taxada 

como bagunceira ou desorganizada. Eles 

acabam se esquecendo de que a imposição e 

o autoritarismo não são orientadores para uma 

relação de respeito e trocas.  

 

Ao que tudo indica a relação 
professor-aluno se estabelece 
pela disputa de poder: de um 
lado, o professor luta para o 
controle da classe; de outro, o 
aluno coloca em xeque a 
competência do professor com 
o objetivo de mostrar seu 
poder ante os seus iguais. 
(Fante, 2005, p. 198) 

 

Essa ideia de poder não pode existir na 

relação professor-aluno. O que se faz 

necessário hoje é que o professor observe que 

não é possível uma relação unilateral de poder, 

onde ele manda e os alunos obedecem. É 

necessário que a construção das regras de 

convivência seja feita em conjunto, que o 
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respeito predomine acima do receio ou medo e 

que os alunos vejam nos professores pessoas 

com quem contar, favorecendo assim, a 

construção de um ambiente de aprendizagem 

prazeroso e estimulante. 

 

4 Consequências acarretadas aos 

envolvidos: agressores e vítimas 

 

As consequências que posteriormente 

são apresentadas aos envolvidos em casos de 

bullying são muitas. Ainda que em forma de 

brincadeiras desagradáveis ou explícitas e 

diretas podem trazer consequências graves ao 

psiquismo dos envolvidos, principalmente no 

caso das vítimas. São situações que 

acompanham a vítima, muitas vezes, pelo resto 

de suas vidas. De acordo com Lopes Neto, 

  

Alvos, autores e testemunhas 
enfrentam consequências 
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físicas e emocionais de curto e 
longo prazo, as quais podem 
causar dificuldades 
acadêmicas, sociais, 
emocionais e legais. Pessoas 
que sofrem bullying quando 
crianças são mais propensas a 
sofrerem depressão e baixa 
auto-estima quando adultos. 
(JORNAL DE PEDIATRIA, 
2005 p. 168) 

 

Middelton-Moz e Zawadski confirmam 

essa tendência, deixando claro que as “vítimas 

de bullying sofrem prejuízos físicos, sociais, 

espirituais, e que além de tudo costumam 

reproduzir o que sofrem ou buscam amenizar 

seu sofrimento por meio de suicídios.” (2007 p. 

125).  

 Fante e Pedra (2008, p.84), discorrem 

que em relação à saúde física das vítimas o 

estresse é um dos fatores responsáveis por 

muitas doenças na sociedade atual. “As vítimas 

tendem a apresentar sintomas de fundo 

psicossomáticos (tontura, diarréia, dor de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

766  Claudemir Oliveira de Lira 

 

cabeça, perda de apetite, náuseas etc.) e baixa 

resistência imunológica”.  

Esses sintomas podem ser percebidos 

quando os alunos observam que está se 

aproximando o horário de ir à escola. Em 

relação à saúde mental é notável a existência 

de traumas psicológicos que futuramente, ao 

persistirem, afetarão o desenvolvimento 

integral do individuo. Eles serão os 

orientadores de seu comportamento para as 

demais relações. 

É importante lembrar que esses fatores 

possuem ligação com o tipo de estrutura 

psicológica de cada indivíduo. Alguns podem 

apresentar variados sentimentos como medo, 

déficit de atenção etc., e outros podem chegar 

às últimas consequências (suicídio) como já foi 

dito anteriormente, ou na pior das hipóteses 

atentarem contra a vida de outros indivíduos 

que compõem a comunidade escolar, como já 

foi noticiado pela mídia e reproduzido em filmes 
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e documentários, como por exemplo, Tiros em 

Columbine, Manhã Sangrenta etc. casos de 

vítimas que chegaram ao seu limite, invadiram 

escolas e fizeram tragédias, muitas que 

entraram para a história.  

Os agressores envolvidos no fenômeno 

estão propícios a apresentarem condutas 

inadequadas e delinquentes, tais como: uso 

excessivo de agressividade, utilização de 

entorpecentes, porte ilegal de armas e a crença 

que a violência é o caminho mais rápido para 

obter êxito na vida. Entretanto, essa tendência 

agressiva voltada para a delinquência 

demonstra que tendem a agir voltados para a 

criminalidade. 

 

Cerca de 60 por cento dos 
meninos definidos como 
agressores nos graus de 6-9 
grau aos 24 anos já haviam 
recebido uma sentença 
inculpatória. E, dentre os 
agressores antigos, 35 por 
cento haviam sido declarados 
culpados em três ou mais 
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ocasiões a essa idade, 
enquanto os meninos que não 
eram nem vítimas nem 
agressores somente ocorriam 
com 10 por cento essa 
tendência a ser sentenciado. 
(OLWEUS, 1998, p. 55). 

 

Dessa maneira, é possível observar que 

existe uma linha tênue entre a criminalidade e 

a prática do bullying pelos agressores, sem 

contar que o aluno que o realiza se tornará um 

adulto propenso a ter dificuldades de 

relacionamento em todas as áreas de sua vida. 

 

5 Principais formas de maus tratos. 

 

Segundo Fante (2005), estudos 

realizados apontam que não é possível elencar 

qual é a principal forma de agressão que ocorre 

nas escolas brasileiras, já que existe desde o 

bullying direto, caracterizado pelos maus tratos 

verbais (que inclui xingamentos, gozações, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

769  Claudemir Oliveira de Lira 

 

apelidar, insultar, espalhar boatos, fofocar, 

acusar injustamente, mal dizer etc. contra uma 

pessoa ou grupo de pessoas) psicológicos 

(refere-se ao ato de constranger, ridicularizar, 

intimidar, manipular,) e físicos (que inclui bater, 

empurrar, tomar objetos alheios etc.) até o 

bullying indireto (caracterizado pela exclusão 

ou isolamento).  

Portanto, o uso direto dos maus tratos é 

comumente praticado em grande escala pelos 

meninos. Já a forma indireta de maus tratos é 

utilizada com maior incidência pelas meninas. 

Abramovay (2003) reforça que essa tendência 

ao bullying direto também aparece com uma 

intenção explícita de magoar outra pessoa, 

ainda que para isso não se utilize da força 

física, ou seja, não a toque, porém, também 

deve ser caracterizado como violência, já que 

agredirá a pessoa de outra forma, causando-

lhe sofrimento e mágoa.  
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Os alunos do gênero 
masculino são os mais 
envolvidos em situações de 
maus tratos, particularmente 
no que respeita aos 
agressores. Embora as 
diferenças não sejam tão 
evidentes quando se trata das 
vítimas, são também os alunos 
deste gênero que são as 
vítimas mais frequentes (em 
especial quando se trata do 
designado bullying directo). 
Geralmente as alunas–vítimas 
são maltratadas 
indiscriminadamente por 
colegas de ambos os gêneros, 
enquanto que é mais raro os 
alunos serem maltratados por 
alunas. (REVISTA 
PORTUGUESA DE 
EDUCAÇÃO, 2006 p. 161). 

   

 

O primeiro estudo realizado em 2000 por 

Fante (2005) apontou que 64% das condutas 

bullying foram praticadas por meninos ou 

grupos de meninos. As formas de maus tratos 

verificadas foram verbais, psicológicas, físicas 

e exclusão do grupo, respectivamente nessa 

ordem de maior incidência.  
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Já no segundo estudo realizado em 

2001 esse índice de participação dos meninos 

subiu para 66% e as formas de maus tratos 

permaneceram as mesmas e em suas 

respectivas ordens: verbais, psicológicas, 

físicas e isolamento do grupo. No terceiro e 

quarto estudos (2002 e 2003 respectivamente) 

esse fato ainda permaneceu – maior 

participação dos meninos e as formas de maus 

tratos continuavam seguindo a mesma ordem: 

psicológicas, verbais, físicas e exclusão do 

grupo. 

Fante (2005) constatou também com as 

pesquisas que nas séries iniciais as condutas 

são mais perceptíveis em suas identificações. 

Até a 2ª série a ocorrência maior é de agressão 

física, que é possível visualizar por meio de 

empurrões, ponta pés, socos etc. Já nas 3ª e 

4ª séries ocorre um acréscimo nas condutas 

negativas, aos maus tratos físicos, somam-se 

ameaças e chantagens, que podem ser 
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caracterizadas pelo desconforto da vítima em 

não poder contar a ninguém o ocorrido ou pedir 

ajuda, pois foi ameaçado e, caso relate o que 

esta acontecendo, sofrerá represálias ou mais 

agressões.  

A partir da 5ª série torna-se menos 

explícito. São utilizadas outras linguagens 

acrescentadas à verbal, como linguagem 

corporal gestual etc., entretanto, ainda com 

predominância da verbal, pois os alunos 

vítimas sofrem constantemente com piadas 

desagradáveis, apelidos pejorativos, insultos 

que envolvam a família ou características 

próprias de cada um, gestos que denotam 

intimidação ou desrespeito para com os 

envolvidos. Segundo Middelton-Moz e 

Zawadski,  

 

Em função de diferenças de 
idades e de desenvolvimento, 
o bullying difere à medida que 
as crianças avançam de nível. 
Na escola fundamental, toma 
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forma de empurrões, 
encontrões, cuspida ofensas 
verbais, rasteiras, distrações, 
interrupções e risos em 
relações aos outros. Quando 
essas crianças ficam mais 
velhas o bullying pode ficar 
mais sofisticado; brigas 
verbais e físicas, intimidação, 
espalhar mentiras e boatos, 
exclusão, danos a propriedade 
e roubo; implicar com os outros 
em função de sua aparência 
ou comportamento, de suas 
roupas ou de seu local de 
moradia. (MIDDELTON-MOZ 
e ZAWADSKI, 2007, p.77-78). 

 

No ensino médio o bullying ocorre 

discretamente, lembrando às séries finais do 

ciclo II e por meio de pequenos ataques 

abertos. A verificação é a ocorrência de 

ofensas, apelidos e brigas dentro e fora da 

escola. É nesse período que se tem a formação 

de grupos com características semelhantes, 

que agridem a vítima utilizando outras formas 

de linguagens, como a verbal e a psicológica, 

como gozações, ameaças, intimidações, 

exclusão etc., também se observa o 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

774  Claudemir Oliveira de Lira 

 

envolvimento dos alunos em gangues fora da 

escola, pela necessidade de fortalecimento, 

objetivando dominar, impor e garantir sua 

segurança, já que acreditam que quando 

tiverem algum problema, basta uma ligação 

para ocorrer uma intervenção em favor deles. 

Segundo Fante (2005) por ocorrer no 

ensino médio essa formação de grupos com 

características e objetivos semelhantes, que 

muitas vezes utilizam de condutas violentas 

para atingir os fins desejados, é possível 

acreditar que existe uma linha tênue entre eles 

e à formação de gangues. Logo, é possível 

perceber que existe uma linha tênue entre 

bullying e as gangues que são formadas ao 

entorno das unidades escolares, que tendem a 

estimular outras maneiras de violências 

explícitas e levando-os de forma muito mais 

rápida ao mundo marginal e delinquente. 
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ANÁLISE HISTÓRICA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

Mônica Angelica Silva 

 

É importante conceituar a história da 

infância de uma maneira ampla, a partir dos 

séculos XII, principalmente no Brasil. 

Compreender qual era o papel da criança 

naquele momento e naquela sociedade, a partir 

de quando a criança começou a ser vista como 

um ser em desenvolvimento que necessitava 

ser cuidada e respeitada nas suas 

particularidades intelectuais e físicas e não 

como um adulto em miniatura. 

É necessário ressaltar que não existia 

nenhuma sensibilidade ao olhar uma criança, 

não havia um conceito acerca da infância como 

o sentimento contemporâneo, tão pouco essa 

se sentia “acolhida” no seio familiar, sua 
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educação era uma reprodução da vida adulta 

sem a preocupação aos limites físicos e 

cognitivos. 

De uma maneira bem abrangente Ariès 

traça a percepção da infância a partir da Idade 

Média, como eram os costumes, como se 

davam as relações entre adultos e crianças, 

qual era o papel desempenhado da criança na 

complexa sociedade até final do século XIX e 

início do século XX. 

 
Contudo, um sentimento 

superficial da criança – a que 

chamei de “paparicação”– era 

reservado á criancinha em 

seus primeiros anos de vida, 

enquanto ela ainda era uma 

coisinha engraçadinha. As 

pessoas 

se divertiam com a criança 

pequena como um 

animalzinho, um macaquinho 

impudico. Se ela morresse 

então, como muitas vezes 
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acontecia, alguns podiam ficar 

desolados, mas a regra geral 

era não 

fazer muito caso, pois outra 

criança logo a substituiria. A 

criança não 

chegava a sair de uma espécie 

de anonimato (ÁRIES,1986, 

p.10).  

 

Nota-se a falta de preparo com as 

crianças, a fácil substituição quando ocorria 

perda, muitas vezes essas mortes aconteciam 

pela falta de higiene, pela falta de cuidados 

peculiares aos bebês. 

É de extrema relevância essa 

compreensão para que possamos estabelecer 

um entendimento a nível global sobre a criança 

e a juventude. 

 

Outro fato importante para 

compreendermos os desdobramentos da 

sociedade nessa época eram o tratamento que 
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se davam às crianças tanto na vida social 

quanto familiar, não havendo nenhuma 

separação entre os adultos e as crianças.  

A partir do momento que as crianças 

apresentavam uma atividade motora mais 

independente (começavam a andar sem 

maiores dificuldades), já começavam a 

participar das atividades adultas, como festas, 

jogos e já exerciam trabalho braçal nas 

atividades rurais, no plantio, na caça, pesca 

visto que essas eram basicamente o subsidio 

de sustento da sociedade na época. 

Nessa perspectiva de criança, é possível 

verificamos como elas eram vistas e retratadas 

como adultos em miniaturas, essa maneira que 

a criança era compreendida se estendia em 

todas as esferas sociais, até mesmo nas 

reproduções em tela, pinturas e esculturas. 

Uma miniatura otoniana do 

século XI nos dá uma ideia 

impressionante a deformação 

que o artista impunha então 

aos corpos das crianças, num 
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sentido que nos parece muito 

distante de nosso sentimento e 

de nossa visão. (ARIÉS, 1986, 

p. 50) 

 

As representações das crianças do 

século XII, não condiziam com a imagem real, 

ou seja, elas eram representadas como adultos 

em uma escala menor nas pinturas que datam 

esse século, principalmente nas pinturas que 

representavam o evangelho e nas telas 

religiosas, ou seja, a criança foi totalmente 

anulada na iconografia, seja na ausência de 

traços que representassem a imagem real, ou 

no fato de termos ligado a imagem das crianças 

valores carregados de sentimentos puros, de 

docilidade, fragilidade e todos os demais 

sentimentos que a infância no remete, e 

portanto, desconhecida para a sociedade da 

época. 

Traçando um perfil da imagem da 

criança ao longo dos séculos é possível 
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verificar essa falta de sensibilidade e respeito 

às peculiaridades da infância no que se refere 

a uma série de características sejam elas 

físicas; mentais ou comportamentais, a 

exemplo disso estão as brincadeiras, jogos, 

vestimentas, festas e músicas, não havia 

sequer uma separação ou preocupação diante 

de tais acontecimentos, pois não existia sequer 

um entendimento da concepção de infância 

como a que temos atualmente. 

A roupa distinguia-se apenas no âmbito 

da representação da hierarquia, não havendo 

separação de roupas de crianças e roupa de 

adultos, ARIÈS descreve a vestimenta das 

crianças “Coloca-se (nas crianças) uma 

camisola curta, meias bem quentes, uma 

anágua grossa e o vestido por cima, que tolhe 

os ombros e os quadris com uma grande 

quantidade de tecido e pregas”, o que tornava 

sua movimentação limitada, o que evidencia 

que não havia espaço para as brincadeiras 
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livres, para o lazer da maneira que 

compreendemos hoje. 

Foi somente a partir do século XVI, que 

as vestimentas para crianças foram ganhando 

ares de roupas infantis, assemelhando-se com 

o padrão que conhecemos atualmente, e 

mesmo assim não ocorreu para todos, 

primeiramente os privilegiados foram a alta 

classe e os meninos, para somente depois 

alcançar as meninas, num processo de atraso 

e beneficiando os meninos de famílias 

burguesa e nobre, enquanto os  filhos dos 

empregados, camponeses e artesãos 

continuariam a usar as mesmas vestimentas 

que os adultos. 

O mesmo se dá no que se refere aos 

jogos e brincadeiras, as crianças não exerciam 

nenhuma atividade que fosse de acordo com 

suas necessidades e limitações físicas, 

praticavam as mesmas as atividades dos 

adultos, compartilhavam das mesmas festas, 

muitas delas regadas a vinho e apresentações 
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de cunho sexual, a inocência não era algo 

atrelado à infância. 

O que podemos afirmar é que a infância 

passou por um processo histórico de 

construção, até chegar ao conceito que temos 

atualmente, isso em um panorama geral 

conceituando as referências que temos de 

criança e juventude a partir das construções 

acadêmicas, aqui citadas.  

No Brasil essa concepção de infância 

não foi diferente, a exemplo disso  “Freitas 

2001, fala que não é arriscado dizer que a 

história social da infância no Brasil é também a 

história da retirada gradual da questão social infantil 

(com seus corolários educacionais, sanitaristas etc.) do 

universo de abrangência das questões de Estado”, 

sendo assim as questões que envolvem infância 

sofreram as mesmas problemáticas no Brasil que nos 

demais países. A falta de um olhar mais sensível, de 

um sentimento mais protetivo à juventude e 

principalmente no que tange aos cuidados com as 

crianças, visto suas limitações e processo de 
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desenvolvimento afetaram de tal maneira as crianças 

que elas não eram vistas como seres em 

desenvolvimento e sim em seres completos em 

tamanho menor que um homem adulto. 

Trazendo agora para o Brasil e não tão 

diferente do que já conhecemos acerca da concepção 

de infância, há relatos em livros, contos, pinturas de 

como nossas crianças eram tratadas e representadas. 

Um conto infantil português do 

século XVI, recolhido da tradição 

oral, classifica os dois filhos recém –

nascidos de um rei como “ um 

macho e outra fêmea”. Essa forma 

de referir-se às crianças aproxima-se 

da categorização que os homens de 

Quinhentos davam aos negros 

escravizados, vistos então como 

meros “instrumentos vocais”, ou 

seja, em instrumento de trabalho 

capaz de falar. É provavelmente, 

esse sentimento de desvalorização 

da vida infantil que incentivava a 

Coroa a recrutar mão de obra entre 

famílias pobres das áreas urbanas. 

(PRIORE, 2016, p. 21-22) 
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Esse relato faz referência o quanto a infância 

era insignificante, visto que as crianças eram 

consideram um pouco mais que animais. 

 As crianças do sexo masculino eram alvo da 

seleção de recrutamento para que pudessem 

trabalhar e servir nas embarcações portuguesas, os 

pais desses garotos recrutados viam a oportunidade 

de aumentarem a renda, ou de não ter mais alguém a 

alimentar, vale ressaltar que as condições de 

sobrevivência eram as piores possíveis. 

Essas crianças que embarcavam para 

trabalharem nesses navios recebiam o mesmo 

tratamento que os adultos, inclusive exercendo 

trabalhos perigosos e inadequados, sofrendo com as 

mais variadas formas de violência, inclusive sexual. O 

fato de verem esse “trabalho como uma forma de 

ascensão social fazia com que todos os problemas, 

humilhações fossem vivenciadas sem maiores alardes 

ou denuncias de nenhuma forma. 

Assim, relatos deste tipo são 

praticamente inexistentes. No 
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entanto, por ser a prática corrente na 

Idade Média, tudo leva a crer que a 

violência sexual era comum nos 

navios. E alguns grumetes podiam 

mesmo prostituir-se como forma de 

obter proteção de um adulto. 

(PRIORE, 2016, p.27) 

 

Esses episódios são apenas alguns exemplos 

de como não se tinham a menor preocupação com a 

infância, tão pouco respeito às particularidades 

individuais dessas crianças sejam pela sua fragilidade 

física ou capacidade cognitiva, vale ressaltar que 

esses grumetes na sua maioria tinham na sua maioria 

menos de 12 anos de idade. 

Havia também outras questões importantes 

que negavam a infância como fase primordial e 

particular como vemos atualmente; entre os trabalhos 

exercidos pelas crianças, como já referido estão os 

grumetes, os pajens que exerciam trabalhos mais 

“leves”, e não eram castigados, seu cargo se assim é 

possível dizer permitia possibilidades de ascensão, 

aprendiam um oficio nas embarcações, haviam 
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também as meninas órfãs que embarcavam nas 

tripulações a força, praticamente sequestradas para 

servirem nas possessões portugueses, recebendo a 

categoria de “órfãs del rei”.  Priore descreve: “No Brasil 

a prática de amancebar-se com as nativas suavizava 

o problema da constituição das famílias -, prática 

comum a partir da segunda metade do século XVI, até 

mesmo as meninas que não tinham apenas o pai 

eram consideradas órfãs. 

Como aconteciam com os grumetes, as “órfãs” 

que embarcavam nas tripulações sofriam ataques da 

tripulação masculina, essas meninas tinham menos de 

18 anos, eram mandadas à Terra de Santa Cruz para 

servirem de esposas aos solteiros da baixa nobreza, 

visto a falta de mulheres brancas, o que é correto 

afirmar que essas crianças meninas eram 

sequestradas. 

Não obstante o baixo número de 

meninas embarcadas nos navios 

portugueses, principalmente na 

Carreira do Brasil, a simples 

presença das órfãs do rei a bordo, 

que ao contrário das passageiras, 
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não tinham quem zelasse por elas, 

causava grande alvoroço entre a 

tripulação masculina. Tanto marujos, 

quanto oficiais deveriam passar 

horas à caça das donzelas a bordo, 

o que fazia com que os religiosos 

não enxergassem com bons olhos o 

seu embarque, sobretudo quando 

menores de 18 anos, momento em 

que sua própria fragilidade física não 

permitia que se defendessem de 

eventuais ataques. (PRIORE, 2016, 

p.33) 

 

 Nessa época somente era considerado 

estupro se ocorresse com meninas entre 12 e 14 anos, 

e se o estrupo acontecesse com meninas acima de 14 

anos, dificilmente era passível de punição e também 

dificilmente esses atos eram relatados, pois elas 

temiam a recusa de seus pretendentes, e assim  a 

perspectiva de uma nova vida em terra firme, visto a 

longa viagem que enfrentavam e as violações dentro 

das embarcações. 
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Esses acontecimentos nos permite 

entender o conceito e a concepção 

da infância, o cotidiano, a rotina e as 

formas de tratamento que se davam 

as crianças, inclusive as diferenças 

de tratamento conforme a classe 

social e entre meninas e meninos.  

Há pouquíssimas palavras para 

definir a criança no passado. 

Sobretudo no passado marcado 

pela tremenda instabilidade e a 

permanente mobilidade 

populacional dos primeiros séculos 

de colonização [...] O certo é que, na 

mentalidade coletiva, a infância era, 

então, um tempo sem maior 

personalidade, um momento de 

transição e por que não dizer uma 

esperança. (PRIORE, 2016, p. 84) 

 

Portanto é possível afirmar que a infância na 

sua essência carregada de sentimentos e cuidados 

como vemos e compreendemos na atualidade nem 

sempre foi assim. 
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A RELAÇÃO ENTRE ESCOLA, ARTE 
E CULTURA 

Patrícia Ferreira da Silva 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

de Arte em 1997 e dos PCNs de Arte referente 

ao Ensino Médio lançados em 2000 temos 

acompanhado uma nova reestruturação e 

ressignificação curricular do ensino de Arte na 

Educação Básica objetivando garantir que esse 

eixo de estudo possibilite novas experiências 

que devem ser traduzidas em espaços de 

aprendizagens efetivas e significativas 

alinhadas com o contexto sócio-histórico-

cultural.  

 
Assim, a compreensão de como se deve 

proceder no ensino-aprendizagem de Arte hoje 

exige dos educadores e pedagogos clareza de 
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que, de modo geral, a arte está acontecendo 

agora e está em processo e que, como 

indivíduos integrantes dessa sociedade 

influenciamos e somos influenciados pela 

dinâmica cultural. 

 
Nessa perspectiva, cabe aqui o seguinte 

questionamento em relação à postura do 

docente da disciplina de Arte: Seria ele um 

indivíduo detentor do saber, conhecedor da 

arte erudita ou contemporânea e que irá 

transmiti-las aos educandos (as)? Ou um 

indivíduo que explora diversas formas de 

compreensão da arte, possibilitando leituras 

apropriadas de forma a conceber experiências 

mais autônomas, concretas e 

contextualizadas. 

 
De acordo com o exposto acima, o ensino de 

Arte deve ser contextualizado, reflexivo e 

crítico, considerando o conhecimento trazido 

pelo aluno, tendo o professor como um 
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mediador que reelabora essas experiências 

trazidas pelos educandos as relacionando com 

o mundo.  

 
Nessa ótica, o professor de Arte deve se valer 

de uma metodologia que estimule o 

protagonismo dos alunos/as, possibilitando o 

diálogo, valorizando a diversidade, 

considerando os diferentes ritmos de 

aprendizagem, sem se descuidar dos 

conhecimentos sistematizados. De acordo com 

Canevacci, 

 

(...) Ensinar Arte, no Brasil, 
pressupõe que se dialogue 
com uma diversidade de 
culturas, etnias, religiões, 
saberes informais e, 
também, com toda a 
inserção de artefatos de 
consumo e produções 
midiáticas que atravessam 
as subjetividades 
contemporâneas. Essa 
multiplicidade de forças, 
discursos, práticas, hábitos, 
crenças, estéticas e gostos 
faz do Brasil um país 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

804  Patrícia Ferreira da Silva 

 

sincrético, onde coexistem 
e justapõem-se “elementos 
considerados incompatíveis 
ou conceitualmente 
ilegítimos.” (CANEVACCI, 
1996, p. 22)  

 

Nesse sentido, a postura do professor/a de Arte 

é a de um indivíduo investigador-pesquisador 

que compartilha suas dúvidas e experiências 

com os alunos/as, que ensina e aprende ao 

mesmo tempo, ciente da “incompletude” que 

está posta e que deve servir de sinalizador do 

que se pretende buscar. 

 
A importância que a arte ocupa na sociedade 

já é devida pela sua manifestação na vida das 

pessoas desde os primórdios da civilização. A 

arte se constitui nas distintas manifestações 

criativas e culturais do ser humano, a fim de 

contribuir com a interação deste com o mundo. 

De acordo com Fusari e Ferraz, 

 
(...) A importância da arte 
na educação consiste em 
uma aprendizagem que 
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acompanhe o 
desenvolvimento natural do 
aluno não só em seus 
aspectos intelectuais, mas 
também sociais, 
emocionais, perceptivos, 

físicos e psicológicos. 
(FUSARI e FERRAZ, 
1993, p. 33) 
 

 
As autoras afirmam a estreita relação existente 

entre arte, vida e os indivíduos, pois os meios 

culturais da sociedade influenciam os homens 

desde que nascem e é neste bojo que se 

encontra a arte, por isso que se considera 

importante a arte na educação. Assim, a “(...) 

arte não tem importância para o homem 

somente como instrumento para desenvolver 

sua criatividade, sua percepção etc., mas tem 

importância em si mesma, como assunto, como 

objeto de estudo.” (FUSARI e FERRAZ, 1993, 

p.46).  

 
Com o estudo da arte e sua apreciação, a 

estruturação do senso estético acontece e 
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assim, manifestações culturais como, músicas, 

histórias, imagens, teatros, contribuem para a 

formação do gosto pela arte, para a educação 

do olhar. 

 
Neste sentido, os PCNs de Arte trazem 

referências sobre o ensino da Arte e suas 

transformações na nossa existência. De acordo 

com esses documentos institucionais, 

 
(...) O conhecimento da arte 
abre perspectivas para que 
o aluno tenha uma 
compreensão do mundo na 
qual a dimensão poética 
esteja presente: a arte 
ensina que é possível 
transformar continuamente 
a existência, que é preciso 
mudar referências a cada 
momento, ser flexível. Isso 
quer dizer que, criar e 
conhecer são 
indispensáveis e a 
flexibilidade é condição 
fundamental para aprender. 
(BRASIL, 1997, p.20-21) 
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Quanto mais a escola propiciar a interação do 

aluno e do professor com manifestações 

culturais e artísticas, com imagens e com o 

patrimônio artístico-cultural; quanto mais se 

puder identificar a arte existente na natureza, 

nas ruas e nas praças e quanto mais dialogar 

com a produção da humanidade, mais 

autônoma e significativa será a manifestação 

expressiva do aluno e do professor. Assim, “é 

na escola que oferecemos as oportunidades 

para que crianças e jovens possam 

efetivamente vivenciar e entender o processo 

artístico e sua história” (FUSARI e FERRAZ, 

1993, p. 48). 

 
As vivências trazidas pelos alunos e pelos 

professores apontam para caminhos em que 

família e comunidade, ambas com suas 

culturas, crenças e valores influenciam no 

desenvolvimento estético e sensível. Tal é 

influenciado também pelas imagens da 
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publicidade, da televisão, da moda, do 

cotidiano. 

 
Podemos comparar a escola a uma cidade, na 

qual, possui em suas mais distintas funções, 

sendo que todas tendem a estarem 

inteiramente interligadas, pois há essa 

necessidade para o bom funcionamento, por 

isso, devem se respeitar suas diferenças, seus 

limites, suas individualidades, etc. Sendo a 

escola lugar de ampliação de repertório, de 

conhecimento mútuo, de convivências, pode 

afirmar que é absolutamente um espaço de 

cultura. 

 
A arte e cultura estão tão presentes no nosso 

cotidiano que muitas vezes não nos damos 

conta de nossas escolhas estéticas 

corriqueiras, ou seja, as nossas atitudes diárias 

(comer, vestir, pentear os cabelos, ouvir 

músicas) são baseadas em processos 

artísticos. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

809  Patrícia Ferreira da Silva 

 

 
Os conteúdos que atualmente o ensino de Arte 

abrange, tem por finalidade propiciar que todas 

as pessoas tenham acesso à arte e a cultura, 

não apenas nos museus como ocorria há 

algum tempo atrás. Mesmo assim podemos 

considerar que a arte exposta nos museus 

nasce da necessidade de comunicar algo ao 

espectador e espera-se que todos tenham a 

capacidade de decodificar tais signos, comuns 

nas sociedades. 

 

Esta percepção também deve permear a 

educação, pois é através da mesma que os 

alunos/as têm acesso aos produtos culturais, 

isso pode ser verificado. De acordo com Duarte 

Jr, 

 
(...) A própria educação 
possui uma dimensão 
estética: levar o educando a 
criar os sentidos e valores 
que fundamentem sua ação 
no seu ambiente cultural, de 
modo que haja coerência, 
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harmonia, entre o sentir, o 
pensar e o fazer. (DUARTE 
JR, 1981, p.16). 

 

 
A cultura trazida pelo aluno ou pelo professor 

em formação deve prevalecer como propulsora 

para a criação, para a ampliação do repertorio 

estético/crítico, pois através do que 

conhecemos e apresentamos sentimos 

confiantes e impulsionados para novos 

desafios. 

  

1.1 - A Arte e suas linguagens 

 

A arte compartilha de múltiplas linguagens, 

dentre as quais podemos citar: as Artes 

Visuais, o Teatro, a Música, a Dança, etc. Tais 

expressam a cultura e possuem pontos 

comuns e incomuns.  

 
Os PCNs apresentam em 
seus escritos descrições 
sobre as distintas 
linguagens sendo elas 
verbal, musical, 
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matemática, gráfica, 
plástica e ou corporal — 
“tendo como objetivo 
produzir, expressar e 
comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das 
produções culturais, em 
contextos públicos e 
privados, atendendo a 
diferentes intenções e 
situações de comunicação”. 
(BRASIL, 1998, p.6-7) 
 

 
Desse modo, percebe-se o quanto é importante 

a fruição das produções culturais presentes na 

sociedade, objetivando nos tornarmos 

vivenciadores das mesmas, de forma a ter 

opinião crítica em relação aos inúmeros bens 

culturais existentes em nosso cotidiano. Tal 

identificação e visualização das 

transformações causadas por essa 

diversidade, revela as transformações 

ocorridas na sociedade atual, na medida em 

que não se apresenta somente nas obras de 

arte, mas sim em inúmeras outras formas de 

manifestação. 
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O entendimento acontecerá a partir do 

momento em que o professor em formação, 

ciente de seu papel, se ponha como 

possibilitador do ensino e buscar o 

entendimento fazendo relação com o que é 

vivido pelo educando. Como se pode perceber 

no trecho trazido nos PCNs Arte, a importância 

de estudar e ensinar as diferentes linguagens. 

 
(...) a arte nem sempre se 
apresenta no cotidiano 
como obra de arte. Mas 
pode ser observada na 
forma dos objetos, no 
arranjo de vitrines, na 
música dos puxadores de 
rede, nas ladainhas 
entoadas por tapeceiras 
tradicionais, na dança de 
rua executada por meninos 
e meninas, nos pregões de 
vendedores, nos jardins, na 
vestimenta etc. O incentivo 
à curiosidade pela 
manifestação artística de 
diferentes culturas, por suas 
crenças, usos e costumes, 
pode despertar no aluno o 
interesse por valores 
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diferentes dos seus, 
promovendo o respeito e o 
reconhecimento dessas 
distinções. Ressalta-se, 
assim, a pertinência 
intrínseca de cada grupo e 
de seu conjunto de valores, 
possibilitando ao aluno 
reconhecer em si e valorizar 
no outro a capacidade 
artística de manifestar-se 
na diversidade. (BRASIL, 
1998, p.62) 

 
 
Com tanta diversificação de assuntos, 

conteúdos, histórias e disciplinas, é que a arte 

tem um papel importante na construção do 

senso crítico e principalmente sensível do 

educando, pois é através das manifestações 

culturais e sociais que se estabelece o caráter 

dos indivíduos incluídos na sociedade. 

 
Pode-se perceber que no entorno desta 

massificação cultural, aparecem as diferentes 

linguagens e a as Artes Visuais dentre as quais 

se destacam: as pinturas, os desenhos, 

objetos, esculturas, a própria arquitetura 
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existente, mas também os inúmeros avanços 

tecnológicos como a “fotografia, artes gráficas, 

cinema, televisão, vídeo, computação, 

performance, holografia, desenho industrial, 

arte em computador e outros” (BRASIL, 1998, 

p. 63)  

 
Tais progressos aceleram a autonomia crítica 

desenvolvida tão rapidamente pelos usuários e 

ou espectadores destas novas formas de 

manifestações artísticas, exigindo do docente a 

compreensão e o envolvimento estético mais 

aprofundado, pois se sabe que a vivencia das 

diferentes linguagens possibilita maior 

entendimento da arte. 

 

Sendo assim, podemos afirmar que a 

multimídia, a performance, o videoclipe e o 

museu virtual são alguns dos valiosos 

exemplos em que a imagem visual se integra 

ao texto falado/calado, ao som e espaço, 

tornando cada vez mais prazerosa, estimulante 
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e instigante a arte, despertando os mais 

apurados sentidos e sentimentos. 

 
Os PCNs descrevem a dança como uma 

linguagem que não carece de corpos concretos 

para o seu desenvolvimento, pois tal dispõe-se 

da tecnologia a favor, sendo que ela permite 

adentrar em outros corpos. 

 
(...) Na sociedade 
contemporânea, não se 
pode tampouco ignorar a 
presença da dança virtual, 
que se relaciona com os 
corpos físicos de maneira 
totalmente distinta da dos 
antepassados. Assim, não 
se tem, necessariamente, 
um corpo que se movimenta 
no tempo e no espaço 
sempre que se dança. Em 
suma, sempre se aprende, 
formal e/ou informalmente, 
como, por que e quando se 
movimentar e transformar 
esse movimento em dança. 
Dessa forma, a escola pode 
desempenhar papel 
importante na educação 
dos corpos e do processo 
interpretativo e criativo de 
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dança, pois dará aos alunos 
subsídios para melhor 
compreender, desvelar, 
desconstruir, revelar e, se 
for o caso, transformar as 
relações que se 
estabelecem entre corpo, 
dança e sociedade. Nos 
terceiros e quartos ciclos, 
essa função da escola 
torna-se ainda mais 
relevante, pois os alunos já 
começam a mais 
claramente tomar 
consciência de seus corpos 
e das diversas histórias, 
emoções, sonhos e projetos 
de vida que neles estão 
presentes (BRASIL, 1998, 
p.71-72). 

 
 
É importante que cada sujeito possa se 

compreender melhor a fim de poder entender o 

outro que o cerca, que também é diferente, e 

que compreende as coisas a sua maneira, 

assim o papel da linguagem da Dança se torna 

importante no desenrolar das aulas de Arte, 

pois ela é uma linguagem que desperta os 
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sentidos dos que estão ou não envolvidos no 

ato de dançar. 

 
Percebe-se na Dança uma forte ligação com a 

linguagem da Música, que é uma explosão de 

ritmos e melodias que classifica e distingue 

grupos, que são percebidos nas identificações 

de estilos musicais, sendo estes: rock, pop, 

rap, sertanejo, pagode, dance e muitos outros 

que surgem com as transformações da 

sociedade. 

 
Percebe-se em âmbito geral no país, que muito 

se desenvolveu a música em eventos culturais 

promovidos pelo poder público. Esse papel 

também pode ser desenvolvido nas escolas a 

fim de desenvolver o senso estético e musical 

dos alunos, professores e comunidade. 

 
(...) Estabelecendo 
relações com grupos 
musicais da localidade e da 
região, procurando 
participar em eventos 
musicais da cultura popular, 
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shows, concertos, festivais, 
apresentações musicais 
diversas, a escola pode 
oferecer possibilidades de 
desenvolvimento estético e 
musical por meio de 
apreciações artísticas. 
Várias manifestações 
musicais, tais como os 
movimentos que têm 
vigorosa mistura entre som 
internacional e os ritmos 
locais permitem sentir e 
refletir sobre suas 
respectivas estéticas, 
percebendo influências 
culturais de várias ordens e 
a presença da cultura oral 
(BRASIL, 1998, p.79). 

 
 

Os inúmeros avanços da tecnologia mexem 

com todas as linguagens e não seria diferente 

com a Música, pois essa ganhou aliados 

tecnológicos para tornar cada vez mais 

precisas a produção e a fabricação de 

instrumentos eletroacústicos.  

 
 

Neste século, com os 
avanços da eletrônica 
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refletindo-se na fabricação 
de novos instrumentos e 
equipamentos para 
produção sonora, o 
surgimento de novas 
linguagens musicais e 
respectivas estéticas 
reflete-se na criação de 
diversas técnicas de 
composição (BRASIL, 
1998, p.80).  

 
 

Unido à linguagem Musical e da Dança 

podemos perceber que a linguagem Teatral se 

apropria muito de diversas linguagens, para 

proporcionar belíssimos espetáculos, pois este 

faz com que se conheça se observe e se 

confrontem diferentes culturas em diferentes 

momentos históricos, possibilitando a 

formação de indivíduos na busca de “soluções 

criativas e imaginativas na construção de 

cenas, os alunos afinam a percepção sobre 

eles mesmos e sobre situações do cotidiano” 

(BRASIL, 1998, p.88). 
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A linguagem teatral na escola possibilita a 

reflexão sobre problemas, tentados pela 

necessidade de narrar, contar, descrever fatos 

e ainda representá-los por meio da ação 

dramática. Rituais de diversas culturas e 

tempos são dramatizados pelos atores em 

cena, sendo assim colocam as mais profundas 

vontades de manifestação da cultura local, ou 

não, se referindo ao imperativo humano de 

recriar e transpor a realidade em que vivemos. 

 

(...) O teatro no espaço 
escolar deve considerar a 
cultura dos adolescentes / 
jovens, propiciando 
informações que lhes deem 
melhores condições nas 
opções culturais e na 
interpretação dos fatos e 
das situações da realidade 
com a qual interagem. 
(BRASIL, 1998, p. 89) 

 
 

O Teatro e as outras linguagens proporcionam 

aos expectadores e/ou atuantes, um elevado 

aperfeiçoamento crítico, estético e sensível. 
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Isso possibilita uma maior atuação na 

sociedade, desenvolvendo cada vez mais o 

perfil e o nível da cidade. 
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA 

ESCOLA INCLUSIVA 

Sandra de Oliveira Almeida1 

RESUMO: O presente trabalho defende a 
teoria sócio-interacionista que centraliza no trabalho 

do professor como mediador, o sucesso para 
consolidar uma aprendizagem efetiva, propondo que 

o aluno aprenda através de vários mecanismos ou 
estratégias diversificadas, uma vez que a sala de aula 

apresenta diferenças de raça, cor e cultura, sendo um 

ambiente extremamente heterogêneo, dentre outros 
fatores que podem influenciar no ritmo de 

aprendizagem individual. A escola reconhece a 
socialização como parte da formação do ser 

humano, na atualidade se educa para a vida 
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade 

e o exercício da cidadania em prol de um mundo 
mais justo. 

 

 

 

1 Especialização em Inclusão. pela Universidade Cidade 

de São Paulo. São Paulo- SP, Brasil.  
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O objetivo específico deste trabalho é 

certificar que deficientes intelectuais podem 
aprender desde que suas diferenças possam ser 

respeitadas, cabendo a escola por determinação 
legal favorecer adaptações curriculares, métodos, 

técnicas, recursos educativos, organização 
específica, e profissionais para assegurar o 

atendimento de alunos com necessidades especiais, 
porém na prática nem sempre sua plena participação 

escolar é assegurada, tornando a terminalidade 

específica uma medida questionável que pode levar 
ao preconceito. A metodologia baseia-se numa 

pesquisa bibliográfica, levantada por meio de livros, 
revistas científicas, artigos da internet que tratam 

desse assunto, com o intuito de corroborar com a 
erradicação do preconceito e ideias pré-concebidas 
aferidas aos portadores de deficiência mental. 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem, 

socialização, cidadania. 

1 INTRODUÇÃO 

O Objetivo específico deste trabalho 

é certificar que deficientes intelectuais podem 

aprender desde que suas diferenças possam ser 

respeitadas. Para isso torna-se necessário promover 

estratégias pedagógicas diversificadas propiciando 

processos individuais e dinâmicos de aprendizagem, 
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assim como avaliações adequadas e específicas para 

cada aluno. 

A metodologia utilizada neste trabalho tem 

como base a pesquisa bibliográfica efetuada em 

livros, artigos e sites que referenciam sobre o tema, 

visando teorizar, refletir e mostrar ações práticas que 

atendam às necessidades de alunos que possam 

realizar uma aprendizagem significativa, que 

promova a reflexão e o desenvolvimento do 

conhecimento de mundo, tornando-os cidadãos 

críticos, participativos e inclusos na esfera social, 

estimulando suas capacidades cognitivas e 

neuropsicológicas através de diferentes processos 

que envolvam as tecnologias disponíveis nas 

instituições educacionais. 

O presente trabalho se divide em dois 

momentos. No primeiro abordam-se os pressupostos 

legais e autores que vislumbram uma política 

inclusiva no campo social e educacional. Aponta 

também para a importância da socialização dos 
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deficientes intelectuais e a instituição escolar como 

palco para essa interação. 

Num segundo momento traz a reflexão sobre 

a postura do docente perante as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes e o uso da teoria sócio-

interacionista para efetivar o ensino/aprendizagem. 

Logo após são explícitas as considerações finais. 

2.A INCLUSÃO ASSEGURADA POR LEI 

O objetivo da inclusão é garantir qualidade 

de vida para as pessoas com deficiências físicas ou 

intelectuais de modo ético e digno, direito 

assegurado por lei, que dentro de suas aferições 

coloca como condição máxima a igualdade e a 

equidade para todos, como prediz a LDB 9394/96 

(Art. 3) todos tem direito a "igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola". 

No Brasil, ao longo das décadas, normativas, 

resoluções e leis foram aferidas para garantir 

respeito, acessibilidade e educação de qualidade 
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para todas as pessoas sem distinção social, cultural 

e humana. 

Essa progressão legislativa concepciona a 

evolução garantida aos portadores de deficiência 

intelectual e/ou física de viver em sociedade, como 

pressupõe o Art. 22 da LDB "A educação básica tem 

por finalidade desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores". 

É direito ao aluno com necessidades 

especiais frequentar a escola pública em classe 

comum, pode ser constatado no capítulo V, que trata 

da educação especial tem-se: por educação especial, 

para os efeitos desta lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais. (Art.58, LDB 9394/96). 
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Fica assegurado aos alunos com 

necessidades diferenciadas de acordo com a LDB 

9394/96: 

1-currículo, métodos, técnicas, 

recursos educativos e 

organização específica, para 

atender às suas necessidades; II- 

terminalidade específica para 

aqueles que não puderem atingir 

o nível exigido para a conclusão 

do ensino fundamental, [...] III- 

professores com especialização 

adequada em nível médio ou 

superior, [...] IV- educação 

especial para o trabalho, [...] V- 

acesso igualitário aos benefícios 

dos programas sociais 

suplementares disponíveis para 

o respectivo nível do ensino 

regular. 
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Na tentativa de garantir a qualidade criou-se 

o Plano Nacional de Educação que estabelece metas 

com prazo para universalizar a educação. 

Destaca-se também na ECA que preconiza o 

Art. 53 (lei 8.069/1990), que evidencia o direito à 

educação, sendo destacado o inciso II que assegura: 

" direito de ser respeitado por seus educadores". E 

dentro dessa acepção as atitudes de respeito que 

devem ser praticadas abarcam um conjunto amplo 

de conceitos que vão do trato formal, abrangem 

métodos para ensinar e agregar conhecimento, 

valores, que vão formar a identidade do adolescente. 

De acordo com a Declaração de Salamanca o 

encaminhamento de crianças a escolas especiais ou 

a classes especiais ou a sessões especiais dentro da 

escola em caráter permanente deveriam constituir 

exceções, a ser recomendado somente naqueles 

casos infrequentes onde fique claramente 

demonstrado que a educação na classe regular seja 

incapaz de atender às necessidades educacionais ou 
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sociais da criança ou quando sejam requisitados em 

nome do bem-estar da criança ou de outras crianças. 

2.1 TRABALHANDO COM O ALUNO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL 

A deficiência mental, atualmente adotada, 

foi proposta pela Associação Americana de 

Deficiência Mental (AAMR,1992) e consta na 

Política Nacional de Educação Especial do 

Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 1994), 

a saber: 

[...] funcionamento 

intelectual geral 

significativamente abaixo da 

média, oriundo do período de 

desenvolvimento, 

concomitante com limitações 

associadas a duas ou mais 

áreas de conduta adaptativa ou 

da capacidade do indivíduo em 

responder adequadamente às 

demandas da sociedade, nos 

seguintes aspectos: 

comunicação, cuidados 

especiais, habilidades sociais, 

desempenho na família e 

comunidade, independência de 
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locomoção, saúde e segurança, 

desempenho escolar, lazer e 

trabalho. 

 

A Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação (MEC) considera como 

portadora de deficiência mental aquela pessoa cujo 

escore em teste de inteligência seja inferior aos 

obtidos por 97 a 98% das pessoas da mesma idade, 

que não satisfaça padrões de independência e 

responsabilidade esperados do grupo etário e 

cultural. 

Embora não se acredite incontestavelmente 

nesses testes de inteligência, eles ainda são fonte de 

consulta de especialistas de educação e de saúde. 

Os alunos cujos escores caem entre um QI de 

85 a um QI de 70, são frequentemente chamados de 

subnormais, intelectualmente limítrofes. 

Geralmente, encontram-se no limite inferior de sua 

classe típica, mas são capazes de um desempenho 
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médio, se receberem um programa educacional 

adequado. 

Os alunos cujos escores caem entre um QI de 

55 e um QI de 70 são chamados de deficientes 

mentais educáveis, são aqueles que, devido ao seu 

desenvolvimento subnormal, são incapazes de se 

beneficiar suficientemente do programa escolar 

regular, mas capazes de desenvolvimento em outras 

áreas. 

Alunos cujos escores caem num QI abaixo de 

55, mas que são capazes de responder aos testes, são 

considerados deficientes mentais treináveis, 

apresentam dificuldades em aprender habilidades 

acadêmicas a qualquer nível funcional, desenvolver 

independência total em nível adulto e alcançar 

adequação vocacional suficiente para, em nível 

adulto, sustentar-se sem supervisão ou ajuda. A 

pessoa treinável é capaz de ter capacidade para 

cuidar de si própria, de se proteger de perigos 

comuns, ajustamento social, entre outras coisas. 
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Alunos deficientes graves e profundos têm 

deficiências múltiplas que, muitas vezes, interferem 

nos procedimentos de instrução normais. Por 

exemplo, além de ser portador de deficiência mental, 

a criança pode ter paralisia cerebral ou perda 

auditiva. O objetivo do treinamento de uma criança 

tão gravemente deficiente limita-se ao 

estabelecimento de algum nível de adaptação social 

em um ambiente controlado. 

2.2 CONCEITO DE DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL: NOVAS PERSPECTIVAS 

A própria AAMR (2006) aponta um novo 

conceito de deficiência intelectual, já apresentado no 

Sistema de 1992 e aprofundado no Sistema 

Conceitual de 2002. Posteriormente a esta 

proposição conceitual, reconhece a necessidade de 

mudança terminológica e publica novo documento 

(AAID, 2007) cunhando o termo "deficiência 

intelectual", conforme proposta na Declaração de 

Montreal sobre a deficiência intelectual 

(OPS/OMS,2008). Dessa forma não apenas 
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conceitual, mas de concepção: da forma como se 

compreende e se pode apreender o sentido da 

deficiência intelectual nos processos de mediação 

social e educacional. 

No entanto, não podemos perder de vista as 

especificidades da deficiência intelectual para que, 

justamente, possamos oferecer respostas educativas 

adequadas para se garantir o seu pleno 

desenvolvimento escolar. A AAMR irá considerar 

cinco dimensões de análise: 

Dimensão I: Habilidades intelectuais — 

concebida como capacidade geral de planeja, 

raciocinar, solucionar problemas, exercer o 

pensamento abstrato, compreender ideias 

complexas, apresentar rapidez de aprendizagem e 

aprendizagem por meio de experiências.  

Dimensão II: Comportamento adaptativo — 

considerando-se o conjunto de habilidades práticas, 

sociais e conceituais, com o seguinte Significado: 
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  Conceituais: relacionada aos aspectos acadêmicos, 

cognitivos e de comunicação. 

 Sociais: relacionadas à responsabilidades, 

auto-estima, habilidades interpessoais, credulidade 

e ingenuidade, observância de regras e leis. 

 Práticas: exercício da autonomia. 

Atividades de vida diária, ocupacionais e de 

segurança pessoal. 

Dimensão III: participação, interação, papéis 

sociais, que deverá considerar a participação do 

sujeito na vida comunitária, avaliação das interações 

sociais e dos papéis vivenciados pelas pessoas. 

Dimensão IV: saúde, condições de saúde 

física e mental, fatores etiológicos de saúde fisica e 

mental. 

Dimensão V: contextos, relacionados ao 

ambiente sócio-cultural no qual a pessoa com 

deficiência intelectual vive e como se dá o seu 
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funcionamento nestes contextos. Devem ser 

consideradas: 

 O microssistema, ambiente social imediato, 

família e os que lhe são próximos. 

 O mesossistema, a vizinhança, a comunidade 

e as organizações educacionais e de apoio. 

 O macrossistema, o contexto cultural, a sociedade 

e os grupos populacionais.  

A condição de 
deficiência intelectual não 

pode nunca predeterminar 

qual será o limite de 
desenvolvimento do 

indivíduo. A educação na área 
da deficiência intelectual deve 

atender às suas necessidades 
educacionais especiais sem se 

desviar dos princípios básicos 
da educação proposta às 

demais pessoas. Assim sendo, 
os princípios inclusivistas 

apontam que elas devem 
frequentar desde cedo à 

escola, a qual deve valorizar, 
sobretudo, os acertos da 

criança, trabalhando sobre 
suas potencialidades para 
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vencer as dificuldades 

(OLIVEIRA, 2008). 

Além de ampliar o universo da análise 

conceitual da deficiência intelectual e considerar a 

prática social, há ainda, o estabelecimento dos 

níveis de apoio necessários para garantir o seu 

desenvolvimento e atender as suas necessidades. 

Dessa forma, há uma expressiva mudança de foco: 

do indivíduo para o sistema de apoio; assim, o 

funcionamento individual é considerado como 

resultante da interação dos apoios com as dimensões 

conceituais. Esta nova forma de conceituar a 

deficiência intelectual avança no sentido de que 

deixa de considerar a deficiência como estática ou 

imutável, e passa a considerar o contrário. 

Independente das características 

inatas do indivíduo pode ser 

mais ou menos acentuadas 

conforme os apoios ou suportes 

recebidos em seu ambiente. Em 

outras palavras, neste modelo a 

compreensão da deficiência 
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mental tem por base o 

desenvolvimento da pessoa, as 

relações que estabelece e os 

apoios que recebe nas cinco 

dimensões descritas e não mais 

apenas critérios quantitativos 

pautados no coeficiente de 

inteligência ( FONTES at al, 

2007,p. 84). 

Um dos aspectos que nos parecem ser de 

grande importância na área da deficiência intelectual 

está ligado à metodologia de ensino no contexto da 

classe regular, ou seja, a busca de alternativas 

pedagógicas através das quais os alunos com 

deficiência intelectual sejam membros participativos 

e atuantes do processo educacional no interior das 

salas de aula e sua presença seja considerada. A 

escola deve tomar para si a responsabilidade acerca 

de seu processo de conhecimento e de inserção 

cultural. 

Também é preciso definir e documentar as 

necessidades específicas do aluno com deficiência 
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intelectual, com base no referente curricular do ano 

ou do ciclo em que está matriculado, relacionando 

aos: conteúdos e objetivos; procedimentos de 

ensino; avaliação e níveis de apoio pedagógico 

especializado. Este significa um importante 

documento do professor e da escola, em relação a 

todo o processo de desenvolvimento deste aluno. 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO 

Segundo Rocher, (apud Lakatos, 

1992, p.217) 

[...] a socialização é o processo 
pelo qual ao longo da vida a 
pessoa aprende e interioriza os 
elementos sócio-culturais do 
seu meio, integrando-os na 
estrutura de sua personalidade 
sob influência da experiência 
de agentes sociais 
significativos, adaptando-se ao 
ambiente social em que vive. 

 

Portanto a socialização é um processo 

contínuo que prediz integrar, na personalidade do 
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indivíduo, diretrizes que lhe permitam optar, 

produzindo afetos, integrando a sua vida todos os 

elementos culturais da sociedade. 

Quando a criança vislumbra 

além do círculo restrito da 

família e interage com um 

círculo mais vasto de 

relacionamento, 

proporcionado pela instituição 

escolar, ambiente onde 

coexistem vários padrões de 

comportamentos e inúmeras 

possibilidades de relações, ela 

percebe que cada um é 

avaliado de acordo com a sua 

capacidade de intervenção 

social." (ROCHER, apud 

LAKATOS, 1992, P.215). 

 

O autor supracitado, afirma ainda que, para o 

portador de deficiência mental a socialização é de 

suma importância, pois no ambiente escolar ele 

vislumbra o modelo comportamental de cada um, 

identificando-os com agentes que sejam socialmente 

importantes em sua vida. 
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Além de sensibilizar para o acesso social, 

existem abordagens que ressaltam a convivência 

escolar como mecanismo de aquisição para o 

desenvolvimento psicológico e cognitivo, dentre 

estas, a abordagem Vygotskiana (2003) enfatiza a 

relação do indivíduo e a importância do meio para o 

seu desenvolvimento. 

De acordo com Vygotsky (apud KOHL, 

2003) a prática social dialógica é mediada pelo signo 

(linguagem) e pelo outro (a sociedade), essa 

concepção pressupõe que o ser humano nasce 

somente com recursos biológicos, o seu processo de 

desenvolvimento humano é aferido com o meio. 

Portanto, a inclusão escolar ajuda a criança em seu 

desenvolvimento criativo de forma compensatória. 

A teoria Vygotskiana (apud KOHL, 2003) 

enaltece a concepção de mediação, ou seja, o 

processo de intervenção em uma relação. Essa 

intervenção transforma a relação em um fato 

indireto, mediado por um fator externo a ela. Para 

Vygotsky a relação homem/mundo não é direta, mas 
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mediada, o teórico distingue dois elementos 

mediadores. 

O primeiro elemento é o uso dos 

instrumentos, isto é, um elemento interposto entre 

homem e o objeto de seu trabalho, uma ferramenta 

que amplia as possibilidades de transformação da 

natureza. O segundo elemento são os signos, uma 

espécie de marca externa, que auxilia o homem em 

suas funções psicológicas, em tarefas que exigem 

memória e atenção. 

Por essa razão, a interação social, através da 

cultura, que não é algo estático, fornece matéria-

prima para o desenvolvimento psicológico do 

indivíduo. O fundamento do funcionamento 

psicológico é, portanto, tipicamente social, 

histórico. 

Assim para o portador de deficiência o 

professor e o colega de escola funcionam como 

mediadores para a interação social, e para o 
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desenvolvimento do processo cognitivo nas 

resoluções dos conflitos do mundo. 

As proposições de Vygotsky (2003) 

enaltecem a deficiência como um aspecto de 

anormalidade social que por meio de processos 

compensatórios e mediados pode ser sanado ou 

amenizado dentro do seu processo de 

desenvolvimento. 

Para Vygotsky (1997) o processo da 

compensação "não seria uma relação simplista, 

natural, de substituição das funções comprometidas 

de alguns órgãos do sentido por outras funções ou 

órgãos" a compensação não ocorre naturalmente. De 

acordo com o teórico: 

No decorrer da experiência, a 
criança aprende a compensar 
suas deficiências naturais, com 
base no comportamento 
natural defeituoso, técnicas e 
habilidades culturais passam a 
existir, dissimulando e 
compensando o defeito, elas 
tornam possível enfrentar uma 
tarefa inviável pelo uso de 
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caminhos novos e diferentes. 
O comportamento cultural 
compensatório sobrepõe-se ao 
comportamento natural 
defeituoso. (VYGOTSKY, 
1997, p. 226). 

As manifestações sociais e culturais que a 

criança vislumbra ao conviver com outras pessoas 

possibilita através da afirmação acima, que a criança 

crie mecanismos de substituições para integrar-se ao 

meio, adotando o comportamento cultural que está 

ao seu redor. 

Obviamente este processo demanda tempo e 

tem variações de acordo com cada especificidade 

patológica, mas é importante ressaltar que em 

nenhum caso esse processo tem aspectos adversos, 

negativo no desenvolvimento da criança. 

O teórico salienta que o desenvolvimento de 

uma criança com deficiência mental esta sustentada 

nas mesmas leis que regem o desenvolvimento de 

todos os seres humanos, manifesta-se de modo 

peculiar, não sendo possível avaliar suas ações e 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

850  Sandra de Oliveira Almeida 

 

evolução com as demais pessoas, pois cada um 

desenvolve-se de forma única, singular. 

[...] educar a criança 
mentalmente retardada, é 
importante conhecer como se 
desenvolve, não é importante a 
insuficiência em si, a carência, 
o déficit, o defeito em si, mas 
a reação que nasce na 
personalidade da criança, 
durante o processo de 
desenvolvimento, em resposta 
à dificuldade com a qual 
tropeça e que deriva dessa 
insuficiência. (VIGOTSKY, p. 
134, 1997) 

A educação inclusiva precisa voltar-se para 

as conquistas dos indivíduos, ao invés de 

concentrar-se no déficit ou defeito que este possui 

perto dos ditos normais. Centralizar o processo de 

ensino-aprendizagem na evolução de cada um de 

forma singular é enaltecer a diversidade com 

respeito, já que todo ser humano é único. 

Cabe ressaltar que é importante manter as 

atividades escolares voltadas para o 

desenvolvimento da zona de desenvolvimento 
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proximal (ZDP), para que a criança não fique 

estática na sua aquisição de conhecimento: 

A zona de desenvolvimento 
proximal refere-se, assim, ao 
caminho que o indivíduo vai 
percorrer para desenvolver 
funções que estão em processo 
de amadurecimento, e que se 
tornarão funções consolidadas, 
estabelecidas no seu nível de 
desenvolvimento real. A zona 
de desenvolvimento proximal 
é, pois, um domínio 
psicológico em constante 
transformação: que uma 
criança é capaz de fazer com a 
ajuda de alguém hoje, ela 
conseguirá fazer sozinha 
amanhã. (OLIVEIRA, 2003, p. 
60) 

O conceito de desenvolvimento proximal é 

de suma importância para a intervenção pedagógica, 

nesse âmbito, a escola tem papel fundamental e as 

ações mediadoras para viabilizar o desenvolvimento 

da criança são de extrema relevância, é neste 

ambiente privilegiado que a criança terá aquisição 

do sistema simbólico de representação da realidade. 
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De acordo com Oliveira (p. 63, 2003) mediar 

é dar impulso a ZDP fato que denota "a 

transformação de um processo interpessoal num 

processo intrapessoal, [...] os estágios de 

internalização dos conhecimentos (reconstrução 

interna, intersubjetiva, de uma operação externa 

com objetos em interação) Os estágios de 

internalização são fundamentais no âmbito escolar 

porque através deles o indivíduo apreende sentidos 

culturais e epistemológicos. 

O conceito de compensação aferido por 

Vigotsky possibilita que o indivíduo com 

deficiência através da interação e estímulos a ZDP 

possa se desenvolver. O teórico (1997) afirma que o 

mediador deve propiciar elementos pedagógicos que 

tenham base compensatória não com o intuito de 

sanar a deficiência por completo, mas para enaltecer 

áreas potenciais que o indivíduo tem capacidade de 

apreender. Mas salienta que nem sempre o processo 

compensatório terá resultados satisfatórios: 
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[...] a compensação pode ter 
resultados extremos: a vitória e 
a derrota. Mas, seja qual for o 
resultado, o desenvolvimento 
agravado por uma deficiência 
constitui um processo criador, 
de construção e reconstrução 
da personalidade da criança, 
sobre a base da reorganização 
de todas as funções de 
adaptação e da formação de 
novos niveladores, 
equilibradores que são gerados 
pela deficiência 
(VYGOTSKY, p. 16, 1997). 

Vigotsky (1997) também averiguou o 

sentimento de “menos valia” que a deficiência causa 

nos indivíduos, esse sentimento é um “complexo 

psicológico que surge da degradação na posição 

social resultante do defeito “. Então o teórico atribui 

à compreensão o elemento de trabalhar a psique do 

indivíduo através da socialização diminuindo a 

sensação de inferioridade causada pela deficiência. 

O teórico afirma ainda que: 

"A relação defeito — 
sentimento de “menos valia” 
— compensação, não é assim 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

854  Sandra de Oliveira Almeida 

 

tão direta, sobre ela atuam as 
forças sociais, a própria 
posição social dada de cada 
deficiência e do indivíduo com 
deficiência". (VYGOTSKY, p. 
19, 1997). 

O sentimento de “menos valia” característico 

nos portadores de deficiência principalmente física 

merece atenção redobrada no período da infância e 

adolescência, pois neste período as descobertas 

sexuais, a descoberta de sentimentos em relação ao 

sexo oposto (ou mesmo sexo) é mais difícil, já que 

além de lidar com as problemáticas decorrentes da 

idade, segue a frustração e o medo redobrado de não 

ser correspondido. 

Em suma, Vygotsky oferece 
através de suas teorias 
subsídios para que o trabalho 
pedagógico e a inserção da 
criança no mundo como um ser 
histórico-social, atrelada à 
cultura, ocorra de maneira 
eficaz e satisfatória para o 
processo de ensino-
aprendizagem. Sua proposição 
acerca da psicologia humana 
permite "dar-se 
prosseguimento ao processo de 
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inclusão dos excluídos sociais, 
sujeitos ao preconceito da 
ignorância científica". 
(OLIVEIRA, p. 65, 2003). 

Portanto, permite ao mediador estabelecer 

vínculos que possibilitaram através do conceito 

compensatório elevar o desenvolvimento da criança, 

além de permitir que esta seja respeitada enaltecendo 

sua evolução sem comparações.  

2.4 TERMINALIDADE ESPECÍFICA 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional — LDB (Lei no 9394/96), ao que parece, 

busca garantir este direito ao assegurar legalmente o 

ensino inclusivo, ou seja, a matrícula e permanência 

de alunos com deficiência intelectual em classes 

comuns, durante todo o ensino fundamental. Além 

disto, e prevendo situações específicas " para 

aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 

a conclusão do ensino fundamental em virtude de 

suas deficiências" (BRASIL, 1997, p.40), a lei 

introduz a ideia de terminalidade específica. Porém, 

passados doze anos desta proposição, como os 
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sistemas de ensino têm lidado com esta 

possibilidade? Qual o significado desta certificação? 

No intuito de legislar sobre o assunto, o 

Conselho Nacional de Educação, através do Parecer 

CNE/CEB no. 17/2001 e da Resolução CNE/CEB no. 

02/2001 (BRASIL, 2001), procura avançar na 

proposição estabelecida pela LDB e ditar as 

normativas para a execução da proposta legal. No 

entanto, embora estabeleça alguns critérios e 

restrinja este direito aos alunos com grave 

deficiência mental ou múltipla que não alcançarem 

os objetivos escolares previstos no inciso I do artigo 

32 da lei nacional e, ainda mais, busque especificar 

os termos desta certificação, até o presente 

momento, temos dúvidas profundas sobre a 

exequibilidade deste preceito e as normas para o seu 

cumprimento. 

Mazzotta (1987, p. 113) já alertava sobre o 

sentido desta certificação, insistindo para que o 

"reconhecimento oficial deve ser cuidadosamente 

estabelecido a fim de se evitar a ocorrência de 
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situações aparentemente 'benéficas' ou vantajosas 

tais como a concessão de certificados, atestados ou 

diplomas com a marca o 'carimbo' da escolaridade 

especial". 

Não há como refletir sobre a terminalidade 

específica sem que se resgate o cenário do sistema 

de ensino da atualidade, muitas vezes desprovido 

dos recursos e das condições necessárias para ser 

desencadeador da aprendizagem de todos os alunos 

brasileiros. Não temos como afirmar que foram 

esgotadas todas as possibilidades de aprendizagem 

dos alunos com deficiência intelectual, uma vez que 

nem sempre temos em mãos os instrumentos 

adequados para sua plena participação escolar. 

A Portaria 4688/06, da Secretaria Municipal 

de Educação, do município de São Paulo, que dispõe 

sobre as normas gerais de Regime Escolar, em 

relação à terminalidade específica, em seu artigo 40, 

institui normas para a expedição dessa certidão, 

apontando a necessidade de (l) avaliação 

multidiciplinar, com base nas diretrizes do Projeto 
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Pedagógico; (2) a possibilidade de ampliação da 

educação básica, desde que sejam definidos "tempos 

e horizontes para o aluno"; (3) adequação curricular 

para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais, enfocando a funcionalidade das 

proposições curriculares para a prática social do 

indivíduo; (4) "o reconhecimento de aptidões 

adquiridas pelo aluno" e (5) os registros da 

aprendizagem e progresso do aluno (SME,2008, não 

paginado). 

Isso significa que para expedir este 

certificado deverão ser observados os seguintes 

critérios: 

1- Documento individual de Aprendizagem 

Curricular- a escola deverá manter registro da 

proposta curricular e das adequações realizadas para 

atender as necessidades educacionais especiais dos 

alunos, em cada série de sua escolarização no ensino 

fundamental, ou seja, definir e documentar as 

necessidades específicas do aluno com deficiência 

intelectual, com base no referente curricular e 
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objetivos, procedimentos de ensino, recursos 

necessários e utilizados, avaliação e níveis de apoio 

pedagógico especializado (relacionados aos 'apoios 

recebidos no decorrer de sua trajetória escolar). 

2- Relatórios Pedagógicos Descritivos — a 

escola deverá manter os registros cumulativos de 

avaliação pedagógica, onde conste a progressão do 

aluno, o desempenho de sua aprendizagem e as 

conquistas realizadas a cada ano escolar. 

3_ Relatórios de Avaliação Multidisciplinar 

registros de avaliação de diferentes profissionais, 

conforme a necessidade específica de cada aluno, 

que aponte as suas especificidades clínicas. 

Esses documentos deverão fundamentar a 

terminalidade específica, a qual só poderá ser 

expedida com base nas diretrizes do Projeto 

Pedagógico da Escola e através de decisão coletiva, 

inclusive com anuência do supervisor de ensino e da 

família.  
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Desta forma, evidencia-se o procedimento 

cauteloso e criterioso que deve ser realizado pela 

escola e pelos sistemas de ensino, sejam eles 

estaduais ou municipais, na expedição de uma 

certificação específica, uma vez que, conforme 

mencionado e de acordo com os documentos 

existentes. "o teor da referida certificação da 

escolaridade deve possibilitar novas alternativas 

educacionais"(BRASIL,2001, p.59), ou seja, deve 

ampliar as possibilidades desse aluno, seja no 

encaminhamento para cursos de jovens e adultos, 

seja para a educação profissional. Dessa forma, a 

interpretação do prescrito nas Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica 

(Resolução no. 02/2001), nos leva a inferir que o 

aluno que receber uma certificação específica não 

terá acesso ao Ensino Médio e sim a alternativas 

educacionais. Portanto, isso aumenta nossa 

responsabilidade frente à expedição desse 

documento, (BRASIL,2001). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação na área de deficiência intelectual 

deve atender às necessidades educacionais sem se 

desviar dos princípios básicos da educação 

propostos às demais pessoas, caso contrário 

estaríamos retrocedendo ao preconceito e a escola 

especial estaria de volta diluída na classe comum. 

Os direitos humanos são os mesmos, podemos ter as 

mesmas expectativas de aprendizagens, porém as 

pessoas com deficiência intelectual, tem o direito de 

usufruir do que conseguir, de acordo com suas 

particularidades ou qualquer que seja sua dimensão 

na análise da AAMR. O foco principal mudou do 

indivíduo para o sistema de apoio, a escola deve 

tomar para si a responsabilidade acerca do processo 

do conhecimento do aluno. Trata-se principalmente 

de metodologia de ensino, busca de práticas 

pedagógicas alternativas, do trabalho e 

especialização do professor e conscientização e 

investimentos de órgão públicos, 
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A escola hoje reconhece a importância da 

socialização como parte da formação do ser 

humano, no seu processo de formação de identidade, 

e não só para portadores de necessidades especiais 

ou deficientes intelectuais, se educa atualmente para 

a vida, para a vida em sociedade, para o exercício da 

cidadania. 

A instituição escolar oferece socialização e 

aprendizagem sem privilégios de qualquer uma das 

partes, a todos os estudantes, porém não se pode 

precisar qual o aproveitamento de cada aluno, o ser 

humano é único, com esquemas e estratégias de 

aprendizagens diferentes, cada um com suas 

particularidades, razão pela qual se trabalha hoje 

com expectativas de aprendizagens, e não mais com 

padrões curriculares fixos que se não forem 

alcançados geram reprovação. 

Cabe a escola por determinação legal 

favorecer adaptações curriculares, métodos, 

técnicas, recursos educativos, organização 

específica e profissionais para assegurar o 
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atendimento de alunos com necessidades especiais, 

porém na prática nem sempre sua plena participação 

escolar é assegurada. 

Como não se pode afirmar que foram 

esgotadas todas as possibilidades de aprendizagens 

de pessoas com deficiência intelectual e nem sempre 

assegurada sua plena participação, a terminalidade 

se toma uma questão muito delicada e questionável, 

na medida em que pode nos levar de volta ao 

preconceito, com certificações com "carimbo" da 

escola especial. 

Em suma, após alguns anos da escola 

inclusiva constata-se que ela deu poucos passos e 

muito ainda tem que caminhar. 
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Um estudo sobre a criptografia 

Simone Paes Gonçalves Nogueira 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar o 

contexto histórico da criptografia, contando o 

seu surgimento, sua evolução, suas aplicações 

e as novas técnicas empregadas. 

Conheceremos a Cifra de César, o surgimento 

das primeiras máquinas de criptografar e a 

aplicação da Criptografia na atualidade, como 

a Criptografia da chave pública (RSA). 

Tomaremos ciência de sua importância, nas 

mais diversas atividades de nosso cotidiano e 

seus benefícios na segurança das operações e 

comunicação virtual. 

1. Introdução à Criptografia 

 

  Cripto vem do grego, kryptos e significa 

esconder, ocultar. Grafia também do grego 
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graphein, e significa escrever. Criptografia 

significa portanto, a escrita secreta ou escrita 

oculta. É uma ciência ou arte destinada ao 

desenvolvimento dos cifrários  ou criptógrafos, 

responsável por transmitir um texto em alguma 

forma ilegível, cujo objetivo é garantir a 

privacidade, mantendo o sigilo da mensagem, 

de qualquer pessoa não autorizada. 

 Desde a antiguidade, a comunicação foi 

à grande preocupação entre os povos. A 

necessidade de mandar mensagens era muito 

grande, seja pelo teor passional, comercial ou 

bélico. Rainhas precisavam de sigilo para 

governar seus países e generais para 

comandar seus exércitos. A problemática era a 

dificuldade de manter esta comunicação 

sigilosa. Têm-se relatos de generais que 

raspavam a cabeça de escravos onde eram 

escritas mensagens e após o crescimento do 

cabelo, o emissário era enviado ao destino da 

mensagem. Este método, de esconder a 
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mensagem, é chamado de esteganografia, 

mas apesar de ter certa segurança, torna-se 

frágil se o mensageiro for revistado, tendo a 

mensagem descoberta, já que não existe nesta 

nenhuma forma de codificação.  

Com os passar dos anos, surge à 

criptografia e junto com ela seus codificadores 

e decodificadores. Há então, uma necessidade 

cada vez maior de aprimorar técnicas para a 

codificação e decodificação das mensagens e 

métodos cada vez mais fortes são usados. 

Surgem máquinas de criptografar, aplicando-

se então, ciências diversas para tal evolução.  

Mas a criptografia, nem sempre está 

relacionada a tragédias. A comunicação torna-

se um bem cada vez mais valioso, sempre em 

evolução. Hoje nossas compras pela internet, 

operações bancárias, atividades civis e 

militares, e tudo o que precisa ser sigiloso, têm 

necessidade de codificação. Sendo esta, o 

único modo de manter nossa privacidade. 
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Este trabalho mostra um breve histórico 

sobre o surgimento e a evolução da 

criptografia; cita algumas técnicas de 

codificação e decodificação de mensagens 

deixando alguns exemplos e procura mostrar a 

utilização da criptografia como um elemento 

motivador, no processo de ensino- 

aprendizagem da Matemática, que pode ser 

utilizado em sala de aula.  

1.1. Alguns conceitos 

Criptoanálise é a ciência que busca na 

Matemática, ferramentas que permitam 

verificar a segurança dos métodos. 

Criptologia é a ciência que une a Criptografia e 

a Criptoanálise, ou seja, transmite um texto em 

cifras e testa sua segurança. 

Mensagem quebrada é uma mensagem 

descoberta por uma pessoa que não seja o 

destinatário legítimo. Uma pessoa não 

autorizada. 
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Cifrar é o ato de transformar dados em alguma 

forma ilegível. Seu propósito é o de garantir a 

privacidade, mantendo a informação escondida 

de qualquer pessoa não autorizada, mesmo 

que esta consiga visualizar os dados 

criptografados.  

Decifrar é o processo inverso, ou seja, 

transformar os dados criptografados na sua 

forma original, inteligível.  

Chaves ou senhas são informações sigilosas, 

utilizadas para cifrarmos ou decifrarmos uma 

mensagem.  

 

Fig.1    Principais ramificações da escrita secreta 
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2. Contexto histórico  

Os métodos criptográficos são muito 

antigos. Já estavam presentes, no sistema de 

escrita hieroglífica dos egípcios a 

aproximadamente  2000 a.C.   

No século V, a.C, os espartanos utilizavam 

o sistema de criptografia para ocultar 

mensagens militares.  Utilizavam um bastonete 

que chamavam de escútala (cilindro) e uma 

cinta enrolada nele na qual era escrita uma 

mensagem, esta só fazia sentido, se o 

destinatário tivesse uma escútala de mesma 

espessura. 

O inventor do método de cifragem por 

substituição foi o imperador romano Caio Júlio 

César (100 a.C a 44 a.C).  

Entre o século XIV e XVII, a Criptografia 

ganhou bastante destaque e em sua prática se 

destacaram figuras como Francis Bacon, 

inglês, que decifrou os códigos dos exércitos 
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espanhóis, ou criptógrafos como Giovanni della 

Porta e Blaise de Vigenère. Este, elaborou no 

século XVI, um dos mais célebres e 

perduráveis sistemas criptográficos de 

substituição que explicou no Traicté dês 

Chiffres , ou secrìtes manières d’ ecrire (1586; 

Tratado de cifras, ou As secretas maneiras de 

escrever), foi publicado no mesmo ano em que 

Thomas Phelippes, estava quebrando, a cifra 

de Maria, a rainha da Escócia. Esta 

representava para a rainha Elizabeth, uma 

ameaça, porque os católicos a consideravam a 

verdadeira rainha da Inglaterra.  

Em 15 de outubro de 1586, Maria, rainha da 

Escócia, foi julgada por traição, no castelo de 

Fotheringhay, pela morte de sua prima a rainha 

Elizabeth. Sir Francis Walsingham era o 

primeiro secretário da rainha Elizabeth e tinha 

como missão provar a ligação entre Maria e 

conspiradores. Walsingham,  era uma figura 

maquiavélica e sem escrúpulos, um mestre da 
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espionagem, responsável pela segurança da 

monarca. Maria trocava mensagem com o líder 

do grupo, Babington, utilizando uma cifra de 

nomeclatura e achavam que poderiam manter 

seus planos secretos, mas viviam numa época 

em que a criptologia estava enfraquecida pelos 

avanços da criptoanálise. Walsingham 

interceptava estas cartas e encaminhava-as a 

seu secretário Thomas Phelippes, que as 

devorava em pouco tempo e conseguia decifrá-

las. Quando decifrou a mensagem de 

Babington para Maria, a qual propunha o 

assassinato de Elizabeth, Phelippes entregou o 

texto ao seu chefe em carta posterior, houve 

uma falsificação feita por ele. Maria respondeu 

uma destas cartas e acabou encriminando-se. 

Em 8 de fevereiro de 1587, Maria foi 

decapitada.  

Nos anos de 1700, a criptoanálise já se 

industrializara. Surgiram as Câmaras secretas, 

um centro para decifrar as mensagens e reunir 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

873  Simone Paes Gonçalves Nogueira 

 

informações. Estas eram compostas por 

equipes de criptoanalistas governamentais.  Os 

secretários derretiam os selos das cartas, 

estenógrafos faziam cópias e as cartas eram 

novamente fechadas e seguiam viagem. As 

cópias eram entregues aos criptoanalistas, que 

extraiam o significado das mensagens.  Em 

1753, uma carta anônima, em uma revista 

escocesa, descreve que uma mensagem 

poderia ser enviada por 26 cabos entre o 

emissor e o receptor, surge o telégrafo.  

Em 1941, foi descoberto pelo FBI o primeiro 

microponto. Na segunda Guerra Mundial, 

mensagens eram reduzidas fotograficamente a 

micropontos e estes eram colocados nos 

conteúdos de cartas aparentemente 

inofensivas.  

Surgiram métodos novos com avanços 

tecnológicos, utilizavam-se máquinas capazes 

de transpor mensagens, e estas só eram 
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decifradas por outra máquina programada para 

inverter o processo.  

No século XX, devido ao grande avanço dos 

computadores, a Criptografia teve grande 

destaque entre as Ciências. O meio da 

comunicação digital controlado por 

computadores trouxe grande eficiência em 

gravação, recuperação e distribuição de 

informações. Assim, temos uma gama maior de 

utilizações: uso de cartões, operações 

bancárias, compras na internet, mensagens 

eletrônicas, etc.   

Com a criptografia assimétrica, houve 

grandes mudanças, sendo agora ela 

preocupada em garantir a integridade, 

autenticidade e irretratabilidade, das 

mensagens e não somente garantir a 

confidencialidade.  
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3. Código de Júlio César                                          

A princípio, pode parecer estranho, ou 

ainda difícil de acreditar, que sociedades tão 

antigas (Egito, China, Grécia, Roma) tenham 

se empenhado em desenvolver sistemas de 

segurança tão confiáveis, para a época, mas 

tão frágeis atualmente, para a codificação de 

uma mensagem. No entanto, deve-se levar em 

consideração que essas mensagens ora 

estavam a serviço de uma simples, ingênua e 

despretensiosa escrita, ora a serviço de 

projetos bélicos, como por exemplo, nas 

conquistas territoriais, definitivamente 

imprimindo-lhe um cunho militar, como é o caso 

do código que Júlio Cesar criou para o período, 

em que esteve no comando de Roma, como 

ditador e tinha ambições territoriais, que os 

levariam, muito além das fronteiras de 

Península Itálica (atual Itália).  

Tal código, analisado friamente hoje, levaria 

pouco tempo, para ser decifrado por um 
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especialista em criptografia, ou por qualquer 

pessoa que tenha entendimento básico dessa 

ciência. Porém, decifrar tal código no período 

salientado, seria uma atividade árdua e 

extremamente exaustiva, uma vez que quem 

conseguisse se apoderar de tal mensagem, 

não teria a menor ideia de como começar a 

decifrá-la.  

Uma análise mais apurada do “ Cifrário de 

César”  nos revela que sua “chave”, era 

extremamente simples. Assim, como nos conta 

Suetônio, na obra em que escreve “ A vida dos 

Cesares”, e onde dedica uma parte bem 

detalhada sobre Caius  Julius Caesar, vulgo 

Júlio César. O então ditador, quando queria se 

comunicar com os seus generais, assim 

ordenar ataques aos seus inimigos, codificava 

suas mensagens, utilizando um sistema de 

substituição onde cada letra seria substituída 

pela terceira que a procede (sentido horário). 

Já o trabalho de decodificar, realizado por 
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quem recebesse a mensagem, seria simples 

tanto quanto a de quem teria codificado a 

mesma era apenas substituir as letras, sem 

usando a chave. 

Nota-se, a imensa facilidade de codificação 

das mensagens no período, mas também vale 

a pena salientar que tal sistema além de 

cooperar  para diversas vitórias à Júlio César 

se consolidou como um sistema eficiente para 

a época, mais tarde sendo utilizado também 

pelo seu sobrinho, Otávio Augusto que, em 

uma grande manobra política, se tornou o 

primeiro Imperador romano, e nos próximos 

anos só fez ampliar suas possessões 

territoriais.  

Na cifra de César, quando observamos o 

alfabeto original e o cifrado, percebemos a 

facilidade de sua compreensão, como mostra a 

figura 4, temos assim uma forma de 

substituição, conhecida como cifra de César. 
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Alfabeto original        a  b  c  d  e  f  g  h  i   j   k  l  

m  n  o  p  q   r  s   t   u  v  w  x  y  z 

Alfabeto cifrado        D  E  F G H  I  J  K L M  N O 

P  Q R  S  T U V  W  X  Y  Z A B  C  

 

Fig.4     A cifra de César, baseado no alfabeto 

cifrado com deslocação de três letras, em relação 

ao original.  (Singh p. 27)                                                                             

Segundo este sistema, a palavra 

MATEMÁTICA passa a ser PDWHPDWLFD. 

 Ao invés de andarmos 3 letras a frente, 

poderíamos andar um outro número, tendo 

assim, um novo método de cifrar mensagens. 

Cada cifra é considerada em termos como 

codificação, chamado de algoritmo, e uma 

chave, que específica os detalhes de uma 

codificação em particular. Na codificação de 

César existem apenas 25 chaves, sendo 

assim, um sistema que tornou-se fraco. Porém, 
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se for utilizado um algoritmo de substituição, o 

alfabeto cifrado consiste em qualquer rearranjo 

do alfabeto original, podendo chegar a 

400.000.000.000.000.000.000.000.000 de 

chaves possíveis.  

A mensagem que César enviou para as 

suas tropas, foi “RETORNAR PARA ROMA” e 

esta foi codificada “UHWRUQDU SDUD 

URPD”. (Singh p. 27) 

Num outro exemplo, poderíamos 

transformar letras em números seguindo uma 

ordem, pré-estabelecida: 

A=0 B=1 C=2 D=3 E=4 

F=5 G=6 H=7 I=8 J=9 

K=10 L=11 M=12 N=13 O=14 

P=15 Q=16 R=17 S=18 T=19 

U=20 V=21 W=22 X=23 Y=25 

Z=26     
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Deste modo, a letra codificada é obtida da 

letra original, somando-se 3 ao número 

correspondente. Caso o resultado ultrapasse 

25, a letra codificada deverá ser associada ao 

resultado da divisão por 26, número de letras 

do alfabeto. Assim, por exemplo, a letra Y, na 

tabela acima, corresponde ao número 24, 

somando-se 3, temos: 24 + 3 = 27 e dividindo 

27 por 26, obteremos resto 1 que então 

corresponde a letra B. 

4. Criptografia RSA 

 

Criptografia da chave pública é um sistema 

de criptografia assimétrica criado por Ron 

Rivest, cientista de computação, Adir Shamir, 

também cientista de computação e Leonard 

Adleman, matemático. Inicialmente quando 

descoberta, foi assinada por Adleman, Rivest, 

Shamir, em ordem alfabética, mas 

posteriormente após várias discussões entre 
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eles tornou-se: RSA. Mais conhecida como  

criptografia da chave pública.  

No centro da cifra assimétrica de Rivest 

está uma cifra de mão única. Esta pode ser 

usada para cifrar uma mensagem 

representando está por um número que pode 

posteriormente ser decifrada em outro número. 

É baseada nas funções modulares. Um 

aspecto particular da cifra é conhecido  como 

N, porque é o N que torna a função reversível.  

O N é  um componente flexível já que cada 

pessoa pode escolher um valor de N diferente, 

personalizando assim sua função de mão 

única. No caso, N seria nossa chave pública, 

uma informação disponível para cifrar as 

mensagens. Veja um exemplo: 

 

Maria quer passar uma mensagem para 

Paulo, então escolhe dois números primos p e 

q , para p = 3 e   q= 11, temos N como o produto 

de p e q,  multiplicando estes valores , obtemos 

o valor de N= 3 x 11 = 33, que é a nossa chave 
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de cifragem pública e ela pode imprimi-la  e 

colocá-la na internet . Se Paulo quiser cifrar 

uma mensagem para Maria ele deve conhecer 

o valor de N, de Maria, e o insere na forma geral 

da função de mão única sob medida com a 

chave de Maria. E para cifrar uma mensagem 

para Paulo, Maria deve conhecer a sua chave 

pública.   

Para que uma terceira pessoa decifre a 

chave pública ele precisa descobrir um número 

primo, que seja fator de N. No exemplo, 

utilizamos um valor bastante pequeno, logo 

simples de fatorar, porém na prática não é 

assim que ocorre, o que levaria muito tempo 

para decifrar.  

A existência da cifragem RSA foi anunciada 

pela primeira vez em 1977, quando Martin 

Gardner escreveu um artigo chamado “ Um 

novo tipo de cifra que leva milhões de anos 

para ser cifrado” em uma coluna do Scientific 

American. 
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Hoje em dia, os valores de N são tão 

grandes, que nem todos os computadores do 

planeta conseguiriam decifrar as mensagens 

de utilizadores de cifragem RSA. 
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DISCUTINDO A DISLEXIA NA 

EDUCAÇÃO 

 

Tatiane Sanches Silva Muradas 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Aquilata-se que, no Brasil, cerca 

de 15 milhões de pessoas têm algum tipo de 

necessidade especial. As necessidades 

especiais podem ser de diversos tipos: 

intelectual, auditiva, visual, física, conduta 

ou deficiências múltiplas. Deste universo, 

acredita-se que, pelo menos, noventa por 

cento das crianças, na educação básica, 

sofram com algum tipo de dificuldade de 

aprendizagem relacionada à linguagem: 

dislexia, dislalia, disgrafia, e disortografia. 

Entre elas, a dislexia é a de maior incidência 

e merece toda atenção por parte dos gestores 
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de política educacional, especialmente pelos 

professores. 

Observa-se frequentemente que o 

despreparo do professor para compreender 

as questões patológicas da linguagem o tem 

levado a dificuldades em lidar com aquelas 

que envolvem o processo de aprendizagem, 

sendo necessário esclarecer as diferenças 

entre as alterações pertinentes ao processo 

normal de aprendizagem e aquelas 

compatíveis com o distúrbio. Estas 

reflexões pretendem promover uma atitude 

menos excludente, em que o “diferente” 

seja considerado e atendido adequadamente 

e não continue a aumentar os índices do 

fracasso escolar. 

 

A convivência em sala de aula 

com crianças que apresentam distúrbio de 

leitura exige, inegavelmente, um nível de 

preparo mais especÍfico do professor, que 

vai além dos níveis atuais. O professor 
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precisa ter consciência da necessidade de se 

conhecerem as possibilidades e limites do 

portador de déficits de linguagem, 

procurando ampliar-lhe, assim, o potencial. 

A falta de conhecimento dos 

professores sobre os distúrbios de 

aprendizagem, mais especificamente sobre 

a dislexia, os impede de reconhecer e ajudar 

o aluno disléxico. Por não possuir 

subsídios para identificar os alunos com 

tal problema e desconhecer estratégias 

eficazes, muitos professores não conseguem 

auxiliar os alunos a superar suas deficiências 

de aprendizagem, o que pode gerar além de 

grande insegurança, alguns atrasos, 

ocasionando até mesmo problemas de 

relacionamento para o aluno. 

Para que não sobrevenham esses 

julgamentos devemos ter a ciência do que é 

a dislexia e o que fazer ao suspeitar da 

presença desse distúrbio? Devemos ter 

clareza que é um distúrbio de aprendizagem 
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que dificulta a aquisição da leitura, escrita e 

soletração. Trata-se de uma alteração 

genética, não tem cura, mas pode ser 

amenizada com o acompanhamento 

adequado. Quando houver a suspeita, 

encaminhar a criança para uma equipe 

multidisciplinar. 

O conhecimento acerca da 

dislexia e seus sintomas possibilitam o 

profissional identificar as suspeitas de 

prováveis distúrbios de aprendizagem. A 

ausência de informações acaba gerando 

julgamentos errôneos e precipitados. Ao 

depararmos com essa situação no cotidiano 

escolar, surgiu a necessidade de se trabalhar 

tal tema. Para isso este estudo está 

embasado em obras como de Ronald D. 

Davis, James J. Bauer e ABD – Associação 

Brasileira de Dislexia. 

 

1. ENTENDENDO A DISLEXIA ATRAVÉS 

DE UMA BREVE HISTÓRIA 
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James Bauer conta em sua obra 

“Dislexia: ultrapassando as barreiras do 

preconceito” (BAUER,1997,passim) todas 

as suas vivências e frustrações como 

disléxico. 

O primeiro contato com a 

aprendizagem já não foi muito favorável. 

Pouco antes de ingressar na escola, sua mãe 

queria lhe ensinar as cores. Sentindo a 

cobrança no tom da sua voz, Bauer não 

conseguiu responder suas questões. Foi 

apenas a primeira repressão que vivenciava. 

Mal sabia que inúmeras experiências 

estavam por vir. 

Na sua primeira escola os alunos 

eram divididos em grupos de leitura: o 

grupo dos melhores, os médios e os mais 

fracos. No primeiro dia de aula na primeira 

série a professora solicitou que todos os 

alunos lessem uma página de um livro. Na 
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hora de Bauer, ele conseguiu reconhecer 

apenas uma palavra. Isso o colocou no 

grupo dos mais fracos. Além disso, a 

professora sempre o criticava por estar 

distraído, por estar olhando para o teto. E no 

momento dos trabalhos de escrita ela nunca 

estava satisfeita com o que ele realizava. 

Quando sua mãe tinha conhecimento dessas 

informações, Bauer sempre era repreendido. 

James Bauer era sempre comparado 

com outras crianças. Seu irmão sempre se 

saía bem na escola, o que deixava ainda mais 

frustrado. Em um determinado momento o 

pai do seu amigo Chris pegou um livro e 

pediu para Bauer ler um trecho, afinal seu 

filho podia fazê-lo. Foi um momento 

embaraçoso. Com isso Bauer acabou 

perdendo uma amizade. Isso mostra o 

quanto a dislexia pode frustrar um disléxico, 

não só nas vivências escolares, mas também 

nas suas relações afetivas. 
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Na segunda série James Bauer 

mudou de escola. Freqüentou essa escola 

durante apenas uma semana, onde em 

seguida ingressou junto ao seu irmão em 

uma escola Católica, onde as professoras 

eram freiras. Como sua antiga escola, 

também havia a divisão da classe por níveis 

de leitura. Pelo seu mau desempenho na 

primeira série, automaticamente Bauer foi 

incluso no grupo dos mais fracos. Certo dia, 

a sua professora os humilhou na frente de 

toda a classe, chamando-os de bebês por não 

conseguirem ler. As ações das freiras eram 

comumente agressivas com os alunos, mas 

não eram julgadas nem questionadas. 

Nas atividades realizadas, a freira 

carimbava com figuras de anjos com 

diversas frases. Bauer sempre recebia nos 

seus trabalhos recomendações como: 

“Esforce-se mais”. Esta seria a frase que ele 

mais ouviria durante sua trajetória 

educacional. Isso geralmente ocorre com os 
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disléxicos. Por mais que eles se esforcem, 

nunca são valorizados por isso, e sim 

repreendidos por não corresponderem ao 

padrão de respostas dos outros alunos. 

Novamente sua família mudou de 

cidade. Consequentemente James Bauer 

teve que mudar de escola. De início foi para 

uma escola do subúrbio, mas permaneceu 

apenas por três semanas. Logo em seguida 

ingressou para uma outra escola, que 

também ficou por pouquíssimo tempo. 

Certamente que essa constante mudança de 

escola não é nem um pouco positiva para um 

disléxico, pois sempre mudava de 

professora, colegas, ambientes e métodos de 

ensino diferentes. Um disléxico necessita de 

organização, de constância. 

Finalmente ingressou em uma escola 

paroquial de perfil bem opressor, a qual 

permaneceu por um bom tempo. A situação 

se repetia: a classe era dividida em três 

grupos de leitura, onde, por conta do seu 
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histórico escolar, Bauer ficou no grupo dos 

mais fracos, o menos favorito pela 

professora. 

Naquela época falava-se que a razão 

de que algumas crianças que não aprendiam 

a ler, era justamente por falta de vontade. 

Durante a terceira série, quando foi pedida a 

leitura do chamado grupo dos mais fracos, 

Bauer tornou a escutar a frase: “Esforce-se 

mais”. Em um determinado momento, 

Bauer não agüentou e chorou durante a 

leitura. Sentiu-se extremamente 

envergonhado e bravo. Quando uma criança 

disléxica é exposta desta forma certamente 

terá algum tipo de comprometimento 

emocional. 

Mesmo não apresentando um 

desempenho razoável aos olhos das escolas 

que estudou, sempre passava de ano, pois 

não havia repetência. 
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Sua história parece até repetitiva, 

pela constância de situações. Durante a 

quinta série, quando um padre da sua escola 

lhe tomou a tabuada, pediu que Bauer se 

esforçasse mais, pois não havia conseguido 

responder suas questões. 

Depois de ser humilhado por um 

colega da escola, James Bauer sentia pela 

primeira vez a vontade de acabar com sua 

vida. Mas essa não seria a única vez em que 

pensaria em suicídio. Sentava-se em frente 

a televisão e se empanturrava de batatas 

fritas. Era seu constante refúgio. 

No fim da quinta série, Bauer 

descobriu um jeito de calcular a tabuada, 

mas deveria fazê-lo escondido na 

professora. Seu método necessitava fazer a 

contagem com os dedos, forma repugnante 

para ela.  

Na sexta série, para a tranquilidade 

de Bauer, a leitura era realizada 

silenciosamente, ou por um voluntário. Isso 
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evitava a humilhação e sua exposição frente 

aos outros colegas. Mas o momento em que 

não conseguia escapara era na entrega dos 

boletins, geralmente feita por um padre, que 

sempre o questionava por suas notas 

vermelhas. 

O único momento que se sentia 

importante era na hora do recreio, onde se 

sobressaia suas habilidades relacionadas a 

força física (como por exemplo, queda de 

braço). Comer batatas fritas e tomar 

refrigerante virou um hábito constante, o 

que o engordou consideravelmente. Isso é 

comum nas atitudes de um disléxico, que 

busca um conforto na ingestão exagerada de 

alimentos, beber em excesso, etc. 

Na sétima série James Bauer gostava 

do momento em que a freira lia uma 

história. Todas as suas palavras se 

transformavam em incríveis cenas na sua 

mente. Isso pelo fato de quem tem dislexia 
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ter mais facilidade em assimilar instruções 

orais do que escritas. 

Em um momento de entrega de 

trabalhos, a freira pegou a atividade feita por 

Bauer, rasgou-a e a jogou no lixo. Seria mais 

uma forma de humilhação e desvalorização 

de seus esforços. 

Até mesmo quando James Bauer 

tomava iniciativa de melhorar sua leitura ele 

era criticado. Certa vez, ao visitar a 

biblioteca e buscar um livro, a freira o 

encaminhou para a estante de livros para a 

primeira e a segunda série, pois ele não era 

capaz de ler um livro da série em que estava. 

James Bauer era bom na aula de 

Arte. Uma vez a freira ergueu seu trabalho 

(sem saber que era seu) e o elogiou bastante. 

Porém, ao descobrir quem era o autor riscou 

a nota “A” que havia lhe dado e lhe deu uma 

nota “B”. Isso lhe deixou muito bravo 
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e inconformado. Em todas as atividades, ele 

era lembrado e julgado por suas professoras 

pelos seus chamados fracassos. 

Bauer sempre procurava ajudar as 

freiras nas tarefas da escola, por se sair bem 

em habilidades físicas. Na oitava série 

recebeu um prêmio da escola por isso, pela 

sua devoção em tarefas que as freiras não 

conseguiam realizar. Foi o primeiro 

reconhecimento que recebeu. Isso 

significou muito para Bauer. 

A partir do primeiro colegial, 

ingressou na escola pública. As expectativas 

eram grandes, afinal as freiras falavam 

muito mal desse tipo de escola. 

A discriminação dos rotulados ruins 

e dos bons ainda era presente, só que de 

outra forma. Aqueles que não eram bem 

sucedidos com a aprendizagem eram 

encaminhados para a Oficina. Aqueles que 

se saíam bem, poderiam optar por uma 

língua estrangeira. 
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Na maioria das aulas, o professor 

pedia que os alunos lessem um capítulo do 

livro e respondessem as questões, que 

poderiam terminar em casa. Alguns nem 

permaneciam nas salas. Sua maior 

preocupação era que solicitassem alguma 

leitura em voz alta. Percebeu que os 

professores pediam para aqueles alunos que 

estavam desatentos, ou que não 

participavam das aulas. Por isso, Bauer 

sempre estava atento às aulas e ouvia com 

atenção as explicações orais. Ele era bom 

nisso, pois um disléxico é um ótimo ouvinte. 

Mas seu astral logo caia quando 

chegava o momento de receber o boletim. 

Recebia em todas as matérias a pior nota, 

com exceção de ginástica. Isso afetava 

também suas relações afetivas. Ao mostrar 

suas notas a um colega, mais uma vez Bauer 

viu alguém se afastando por conta do seu 

desconhecido distúrbio. 
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Devido seu desempenho, através de 

alguns testes foi identificado que James 

Bauer tinha algum problema na leitura. Mas 

que para solucioná-lo ele deveria fazer 

alguma coisa. Foi colocado em uma sala com 

pessoas com algum tipo de retardamento e 

pessoas imigrantes. Como sabia que não era 

imigrante, passou a achar que era retardado. 

Nesta sala o método de ensinar não mudava 

muito. O professor pedia que os alunos 

lessem um texto e respondessem umas 

questões sobre ele. De fato, isso de nada 

adiantou. 

Também parecia haver uma 

hierarquização de grupos de leitura as sua sala. 

O grupo dos mais fracos, incluindo Bauer, 

quase nunca tinha a atenção dos professores. 

Quando completou 16 anos, James Bauer 

arrumou um emprego em uma mercearia, onde 

sua habilidade de força era valorizada. Por 

insistência de seu irmão, ele participou de um 

programa de voluntário em um hospital da 
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cidade. Foi uma experiência boa, fazendo com 

que Bauer quisesse ingressar em uma 

universidade relacionada a essa área 

hospitalar. Suas habilidades eram 

reconhecidas neste local. 

No último ano do colegial os alunos já 

tinham que estar decidindo sobre o seu futuro. 

Havia três opções: ingressar em uma 

universidade, fazer um curso técnico ou seguir 

a carreira militar. 

Depois de fazer testes de aptidão e se 

encontrar com a Conselheira educacional, 

Bauer foi convencido de que não era capaz de 

cursar uma universidade, onde sua única e 

remota possibilidade seria um curso técnico. 

Ele acabou optando pela Terapia Ocupacional, 

que tinha mais relação com o que ele queria. 

Quando ingressou na escola técnica, 

Bauer teve alguns momentos de sucesso. 

Durante o estágio na área da psiquiatria ele 

se saiu muito bem, pois na maior parte os 
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trabalhos eram realizados com interações 

verbais. 

Mas num segundo estágio era 

necessária a leitura de alguns artigos e a 

escrita de relatórios. James Bauer se 

esforçou ao máximo, mas o resultado era 

sempre insuficiente para a instituição, que 

ficava admirada com seu desempenho com 

os pacientes, mas perplexa pela sua má 

atuação nos relatórios. 

Com o término do estágio Bauer 

recebeu o título de Assistente em Terapia 

Educacional. Ele conseguiu graças ao 

exame final, que era em grande parte 

composto de apresentações verbais. 

Agora que James Bauer estava longe 

de instituições educacionais, suas 

frustrações pareciam ter acabado. Mas elas 

apenas haviam começado. Para se fazer 

parte da sociedade é de exigência natural de 

sobrevivência a dominação da habilidade da 
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leitura e da escrita. E isso não era 

especialidade de Bauer. 

Ao estar em disposição ao mercado 

de trabalho, foram preenchidos inúmeros 

formulários, mas todas as vezes rejeitados. 

O primeiro trabalho que conseguiu era em 

uma companhia de ônibus para deficientes, 

mas não era o que ele queria. Com tantas 

rejeições de empregos, se refugiou nas 

bebidas e na ingestão exagerada de comida. 

Mas finalmente James Bauer foi 

aceito como terapeuta vocacional em um 

hospital. Finalmente tinha uma vida 

praticamente normal. Sua vida profissional 

ia bem, mas sua vida pessoal não. Depois de 

ter se relacionado com uma mulher que 

trabalhava com ele, foi rejeitado por ela um 

tempo depois. Isso contribuiu para sua 

autoestima baixar ainda mais. 

Certo dia, James Bauer soube de um 

profissional chamado Wilson Anderson que 

ensinava adultos a ler, escrever e soletrar. 
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Isso significaria uma mudança radical na 

sua vida. Depois de ter escondido seu 

distúrbio por tanto tempo, teria que encará-

lo de frente. 

Ao conversar com Wilson e expor 

suas frustrações, Bauer começou a ter uma 

pontinha de esperança. Finalmente foi 

identificada a dislexia. Após uma avaliação, 

Wilson concluiu que o seu nível de leitura 

era de terceira série. 

Ainda um pouco constrangido, 

recebeu aulas com um ensino diferenciado, 

voltado para o som que cada letra produz. 

Pela primeira vez estava entendendo o 

enigma da linguagem escrita. 

Com o tempo seu nível de leitura 

aumentou consideravelmente. Passou a 

reconhecer várias palavras, que antes não 

tinham nenhum significado. Já conseguia ler 

qualquer artigo, livro ou revista. Com isso, 

sua auto-estima também foi aumentando, 

seu círculo de amizade se expandiu, e passou 
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a deixar de lado a bebida e os alimentos em 

excesso. Continuou com o Wilson até 

alcançar o nível de leitura da oitava série, 

onde depois disso qualquer evolução 

dependeria apenas de Bauer. 

A dislexia continua presente na sua 

vida, onde seus esforços para ler e escrever 

devem ser maior do que de seus colegas. 

Mas finalmente James Bauer conseguiu ter 

uma vida normal e bem sucedida. 

Para superar seu distúrbio foi 

necessário que James Bauer encarasse suas 

dificuldades, e não se escondesse ou fingisse 

que elas não existiam. O próximo passo foi 

procurar ajuda especializada e seguir a vida 

em frente. 

 
“A vida tinha 

mudado 

drasticamente para 

mim, mas ainda 

não é perfeita em 
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alguns aspectos. Eu 

tenho agora pouco 

tempo para 

televisão, batatas 

fritas ou álcool. 

Agora eu tenho 

vivido a vida e 

quero descontar o 

tempo. Não tenho 

tempo a perder”. 

(BAUER, James, 

1997, p. 96). 

 

2. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 
 

Objetivamos mostrar que esse 

distúrbio não é resultado de má 

alfabetização, condição socioeconômica, 

baixa inteligência, desatenção ou 

desmotivação, mas sim, de um distúrbio de 

aprendizagem na leitura, escrita e 

soletração, causada por uma condição 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

906  Tatiane Sanches Silva Muradas 

 

hereditária por alterações genéticas, 

apresentando ainda, de acordo com algumas 

pesquisas alterações neurológicas, não 

tendo cura, por se tratar de um distúrbio e 

não uma doença, mas que pode ser 

amenizada com um acompanhamento 

adequado. 

A importância do conhecimento 

da dislexia por parte dos pais e professores 

faz com que por meio do conhecimento 

desse distúrbio, eles possam auxiliar as 

crianças encaminhando-as adequadamente, 

tanto as crianças que fazem parte de um 

quadro de risco, ou mesmo as crianças que 

já foram diagnosticadas como disléxicas por 

uma equipe multidisciplinar formada por 

Psicólogas, Fonoaudióloga e 

Psicopedagoga. 

As pessoas disléxicas também 

apresentam seu ponto positivo, suas 

habilidades e talentos, por possuírem um 

pensamento em imagem, e muitos artistas 
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foram reconhecidos pelo seu dom e por sua 

genialidade. Antigamente não se falava em 

dislexia, mas atualmente existem muitos 

diagnósticos. Isso não significa que o 

problema aumentou, mas ocorreu à 

expansão da informação e muitos já são 

reconhecidos por aquilo que fazem de 

melhor. 

Diante do exposto cabe aos 

professores algumas recomendações: em 

sala de aula, não há necessidade de trabalhar 

separadamente com as crianças que são 

disléxicas, mas podem e devem utilizar de 

recursos multissensoriais, estimulando 

principalmente o visual e o auditivo, 

facilitando na escola uma melhor 

comunicação, podendo assim trabalhar sua 

autoestima e suas ansiedades, favorecendo 

principalmente todas as crianças que 

possuem dificuldades de aprendizagem. 

A maior preocupação deve ser 

sempre garantir a todas as crianças, inclusão 
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na escola, alfabetização, garantindo que no 

futuro elas se tornem cidadãos produtivos, 

inseridos no mercado de trabalho, tornando-

se pessoas bem sucedidas, sejam elas 

disléxicas ou não. 
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OS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAGEM E A ESCOLA 

 

Valdineia Chaves da Silva 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Na área da educação, especificamente 

durante o processo de alfabetização, não 

raramente professores se deparam com 

educandos que não conseguem ser 

alfabetizados por meio dos métodos utilizados 

pelo professor e são considerados pelos 

profissionais da educação como educandos 

que têm dificuldades de aprendizagem. 

O nosso cotidiano profissional deixa 

transparecer através da relação educador 

educando uma interação social que reflete um 

processo de ensino que não é capaz de atingir 

a todos os educandos. Os currículos da escola 
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que trabalhamos não satisfazem a todos os 

educandos e por esse motivo, muitos ficam à 

margem do fracasso escolar por não 

conseguirem acompanhar os conteúdos da 

forma que eles são ensinados. 

Partindo da premissa que todos têm 

direitos à educação, a política educacional 

deve propiciar condições para que os 

educandos possam de fato, exercer seus 

direitos a uma educação de qualidade social. 

As inovações tecnológicas na educação e 

especificamente a mídia informática no âmbito 

educacional pode auxiliar os educandos com 

dificuldades de aprendizagem no processo de 

alfabetização por oportunizar uma imensa 

diversidade de opções de trabalho e uma 

proposta desvinculada das atividades 

escolares mal sucedidas, garantindo a todos 

uma educação inclusiva e de qualidade. 

Diante de estudos, pesquisas e a 

contextualização do tema em questão, o foco 

desta pesquisa será produzir uma reflexão que 
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possibilite uma análise do uso das inovações 

tecnológicas na educação como facilitadoras 

do processo de ensino-aprendizagem 

especificamente o uso do computador, por ser 

um recurso tecnológico que se massificou nos 

últimos anos, tornando-se acessível para as 

famílias menos privilegiadas e que é 

disponibilizado na escola. 

Estudos realizados por Taylor (1980) 

apud Fontana (1998) revelam que o 

computador tem um papel triplo na educação, 

pode atuar como tutor fornecendo informações, 

tarefas de aprendizado, feedback e apoio. O 

computador no âmbito educacional vem se 

mostrado uma excelente ferramenta no 

processo de aprendizagem.  

É de suma importância uma análise de 

como o computador tem sido um facilitador no 

processo de aprendizagem de educandos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem na 

escola objeto desse estudo. Para que através 

dos resultados apresentados os professores 
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compreendam a importância do uso das 

inovações tecnológicas, também conhecidas 

por mídias na educação e possam realizar 

reflexões a respeito e passar a fazer uso das 

mídias em suas aulas, possibilitando aos 

educandos uma educação com mais qualidade 

e inclusão social.  

 

 

Definição de aprendizagem 

 
 [...] em geral, a 

aprendizagem é 

provocada por situações 

provocadas por 

psicólogos 

experimentais; ou por 

professores em relação a 

um tópico especifico; ou 

por uma situação 

externa. Em geral é 

provocada e não 

espontânea. (Piaget, 

1964, p. 176) 
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Para se falar em aprendizagem se faz 

necessário compreender a definição de 

aprendizagem no âmbito educacional. 

A aprendizagem é um processo 

constante e inacabado que sempre necessitará 

de novas ferramentas para que continue 

sempre acontecendo entre nós. 

Antecedendo a abordagem e definição 

sobre a aprendizagem, faz-se necessário que 

seja abordada a maturação, que é um fator 

imprescindível para que ocorra a 

aprendizagem. 

De acordo com Gesell, (1963, p.11) “A 

maturação é o desenvolvimento das estruturas 

corporais neurológicas e orgânicas. Abrange 

padrões de comportamento resultantes de 

atuação de algum mecanismo interno.” 

Sabendo que no ser humano, em toda 

atividade, o comportamento depende da 

maturação, pois desde o mais simples dos 

atos, até os mais complexos, é a maturação 

que conduz o desenvolvimento do organismo e 
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independe de treino ou estimulação ambiental, 

portanto caracteriza-se pela hereditariedade 

envolvendo muitas partes do sistema nervoso.           

Ainda de acordo com Gesell, (1963, 

p.11), “A aprendizagem nunca pode                               

transcender a maturação.” Isto é, para que se 

processe, é necessário que o organismo esteja 

suficientemente maduro para recebê-la. 

  Anteceder as fases da criança, 

certamente prejudicará seu desenvolvimento, 

pois ela precisa estar madura suficientemente 

para assimilar determinadas coisas, como por 

exemplo, ensiná-la a andar ou se alimentar 

antes do primeiro ano de idade, requer muito 

esforço, portanto praticamente impossível, 

assim como ler e escrever precocemente. 

Gesell, (1963, p.11) afirma que, 

“Aprendizagem é o resultado da estimulação 

do ambiente sobre o individuo já maduro que 

se expressa, diante de uma situação-problema, 

sob a forma de uma mudança de 

comportamento em função da experiência.” 
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Quando se pensa em aprendizagem, 

quase sempre se faz uma ligação da palavra a 

ensino e escola, porém ela vai muito além, pois 

abrange tudo o que está relacionado aos 

aspectos funcionais, afetivos, culturais, 

portanto resulta de estimulação ambiental e 

sofre interferência de vários fatores, como a 

intelectual, psicomotor, físico e social. 

  De acordo com os autores, pode-se 

afirmar que a aprendizagem antecede os 

muros da escola, portanto o conhecimento 

prévio trazido do exterior, do convívio social e 

principalmente da família, interfere ativamente 

na aprendizagem. 

Lindgren afirma que, 

 

 É a família quem 
proporciona 
experiências 
educacionais à 
criança, no sentido de 
orientá-la e dirigi-la. 
Tais experiências 
resumem-se num 
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treino que, algumas 
vezes é realizado no 
nível consciente, mas 
que na maior parte das 
vezes, acontece sem 
que os pais tenham 
consciência de que 
estão tentando influir 
sobre o 
comportamento dos 
filhos. (Lindgren, 1976, 
p.86)  

 

  É no seio da família e no convívio social 

que as crianças formam suas noções básicas e 

conceituais de si própria e do mundo, se ela é 

amada, certamente desenvolverá atitudes 

positivas, porém se for desprezada, esse 

conceito permanecerá com ela por muito tempo 

ou até definitivamente, desenvolvendo nela 

atitudes negativas. Assim pode-se dizer que a 

união da família e a escola são imprescindíveis 

para que ocorra a aprendizagem e quando 

ocorrem às dificuldades é necessária uma 

investigação minuciosa para detectar as 

origens do problema. 
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  O professor que se posiciona atento as 

etapas e o desenvolvimento dos alunos, se 

colocando como agente e facilitador da 

aprendizagem, desenvolve na própria criança a 

vontade de superar dificuldades. 

 Rogers, (2009, p.53) afirma que o 

professor, “deverá estabelecer uma relação de 

ajuda, atento para as atitudes de quem ajuda e 

para a percepção de quem é ajudado”. 

 Desta forma, juntamente com a família, 

o professor precisa conhecer seu aluno, tanto 

dentro quanto fora da instituição educacional, 

pois a criança é um todo, portanto necessita ser 

respeitado em suas fases e como seres 

humanos.                           

  

Segundo Ferreiro, 

 

 

 O que sabemos é que 
os professores que se 
atrevem a dar a 
palavra às crianças e a 
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escuta, lá descobrem 
rapidamente que seu 
próprio trabalho se 
torna interessante (e 
inclusive, mais 
divertido), embora seja 
mais difícil porque 
obriga continuamente 
a pensar.  (Ferreiro, 
1992, p 51) 

               

                 As crianças são sábias e não 

chegam à escola vazias, cada uma no seu 

universo traz consigo experiências que ao 

serem ouvidas pelo professor facilita o 

processo de aprendizagem, pois ao perceber 

que é ouvida, a criança se sente importante e é 

estimulada a continuar pensando e 

compartilhando experiências com o grupo.          

 

   O que são problemas de aprendizagem? 

 

 

 Ao iniciar a pesquisa sobre Problemas 

de Aprendizagem, foi detectado que existem 
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inúmeras dificuldades ou distúrbios como 

também é chamado por vários autores 

especialistas no assunto, relacionados a não 

aprendizagem. Esses problemas provem de 

vários meios, podendo ser de origens 

orgânicas, psicológicas e ambientais. No 

entanto, iremos abordar as dificuldades mais 

frequentes que interferem na aprendizagem da 

criança em seu processo de alfabetização, pois 

são as mais comuns encontradas em alunos 

que frequentam as classes regulares. 

 Os Problemas de aprendizagem são 

caracterizados por situações complicadas que 

a criança normal (a criança que não possui 

desvio do quadro normal, pois não é deficiente 

ou possui alguma síndrome que comprometa 

sua aprendizagem definitivamente) enfrenta 

por um determinado período de sua vida 

escolar, mas com expectativas de 

aprendizagem, a médio e longo prazo. 

 Em geral, os estudiosos sobre o assunto 

e com experiência como docentes, consideram 
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alunos com problema de aprendizagem 

aqueles que: 

 

 

[...] não conseguem 
acompanhar o ritmo da 
turma e apresentam 
dificuldades de leitura e 
escrita, na memorização, 
na cópia, em conceitos 
básicos de matemática, 
entre outros. Manifestam 
por vezes atitudes 
agressivas, falta de 
iniciativa e de interesse 
pelas atividades 
propostas pelo 
professor. A maioria dos 
alunos é repetente por 
vários anos e não 
demonstra um 
desenvolvimento 
satisfatório. (Miranda, 
2000, p. 19) 

 

 Existem inúmeros fatores que podem 

provocar dificuldades de aprendizagem. Os 

considerados fundamentais por José e Coelho, 

são: 
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• Fatores 

orgânicos: sistema nervoso 

doentio, alimentação 

inadequada, saúde física 

deficiente. 

• Fatores 

psicológicos: ansiedade, 

angústia, inadequação a 

realidade, rejeição, medo. 

• Fatores 

ambientais: o grau de 

estimulação que a criança 

recebeu desde seu 

nascimento, influência dos 

meios de comunicação, tipo de 

educação recebida no 

ambiente familiar. 

 

Fonte: JOSÉ, Elisabete da Assunção; COELHO, 

Maria Teresa. Problemas de aprendizagem. São 

Paulo: Ática, 2004. 

  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

925  Valdineia Chaves da Silva 

 

Segundo as autoras José e Coelho 

(2004, p.32), a criança pode possuir problemas 

de aprendizagem antes mesmo de frequentar a 

escola, como pode desenvolvê-los ao decorrer 

da vida escolar, devido, por exemplo, uma 

mediação mal sucedida pelo professor, no 

processo de aprendizagem da criança ou por 

um currículo que não atenda as suas 

necessidades. 

 De acordo com Lima, 

 

 

É preciso considerar do 
educando, seu período 
de desenvolvimento e 
sua experiência cultural, 
do professor, a qualidade 
da mediação realizada 
por ele, sua formação 
profissional e seu 
conhecimento 
pedagógico; da escola, a 
organização do tempo e 
do espaço, a gestão e o 
contexto de 
desenvolvimento por ela 
oferecido; o 
conhecimento, o 
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momento histórico em 
que ocorre o ensino-
aprendizagem; a cultura 
e a prática pedagógica, 
principalmente a 
dinâmica dos processos 
que acontecem na sala 
de aula. (Lima, 2002, 
p.18) 

 
 
 
 

Assim, o currículo torna-se um 

importante elemento para o desenvolvimento e 

a mediação do aprendizado do educando, e é 

papel do professor enriquecer as informações 

disponíveis aos alunos, oferecendo-lhes, além 

de suas disciplinas comuns o acesso também 

as tecnologias. A organização do currículo para 

o professor implica em verificar e disponibilizar 

meios em que a aprendizagem se constitua 

numa aprendizagem significativa. 

O currículo restrito vem ao encontro 

desta proposta e Domingos (1985, p. 153), vem 

corroborar com a pesquisa, pois afirma que 

“cada conteúdo deixa de ter significado por si 
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só, para assumir uma importância relativa e 

passar a ter uma função bem determinada e 

explícita dentro do todo de que faz parte”.   

No momento da elaboração do currículo 

restrito é importante que os profissionais 

envolvidos na elaboração pensem que alunos 

com problemas de aprendizagem necessitam 

de conteúdos significativos que os estimulem a 

superarem as dificuldades de aprendizado. 

Normalmente crianças com dificuldades 

de aprendizagem, são deixadas de lado ou 

excluídas pela própria escola. Ora porque o 

excesso de alunos em uma mesma classe, não 

permite que o educador intervenha de forma a 

adequar os conteúdos a esse aluno de maneira 

que possibilite avanços significativos, ou a 

própria família não dá atenção ao pedido de 

auxílio que o professor faz na tentativa de 

superar essas dificuldades. 

Diante de estudos apontados o uso do 

computador nas atividades pedagógicas pode 

ir além das propostas pedagógicas e se torne 
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uma prática corrente da cultura escolar que 

integra as tecnologias ao desenvolvimento do 

currículo. 

 

 

i. Dificuldades de 

aprendizagem de leitura e 

escrita 

 

 No âmbito da alfabetização, as 

dificuldades de aprendizagem que abrangem a 

área da leitura e escrita, podem ser atribuídas 

as mais variadas causas. Lerner (1989, p. 20), 

trata desse assunto de forma muito clara, de 

acordo com o autor as causas mais comuns 

são: 

 

• Orgânicas: distúrbios atribuídos 

a deficiências físicas ou intelectuais, mas que 

permitem a criança desenvolver o 

aprendizado em longo prazo.  
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• Psicológicas: 

distúrbios atribuídos a 

desajustes emocionais, 

provocados pela dificuldade 

que a criança tem de aprender, 

dificuldades de fixação, baixo 

nível de atenção e percepção. 

• Pedagógicas: são 

os distúrbios provocados pela 

utilização de métodos de 

ensino inadequados, falta de 

percepção, a falta de domínio 

do método por parte do 

professor, atendimento 

precário aos alunos devido, por 

exemplo, superlotação das 

salas de aula. 

• Socioculturais: 

marginalização da criança com 

dificuldades de aprendizagem 

pelo sistema comum de ensino 
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falta de estimulação familiar, 

privação cultural, falta de 

alimentação adequada, pouca 

habilidade social, 

agressividade. 

• Dislexia: é um tipo 

de distúrbio de leitura que tem 

como causa, a dificuldade 

específica da não identificação 

dos símbolos gráficos que 

representam as letras que 

compõe as palavras. É a falta 

da capacidade de simbolizar, 

há também uma dificuldade de 

relacionar o som a letra 

correspondente. A criança 

disléxica pode apresentar 

problemas com a leitura 

durante todo o processo de 

escolarização.  
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Fonte: LERNER, J. Learning disabilities: theories, 
diagnosis and teaching strategies. Boston: Houghton 
Mifflin Comp., 1989.  
 

 

A dislexia é um problema de causa 

desconhecida, por isso seu diagnóstico é muito 

difícil, levando em consideração que as 

crianças no processo de alfabetização, tendem 

a trocar as letras e não identificá-las por um 

determinado período, faz parte do processo de 

aprendizagem. 

ii. Quando a criança possui 

dificuldades de 

aprendizagem, não 

aprende a ler e a 

escrever? 

 

 

Para podermos entender quando uma 

criança não aprende a ler e a escrever, é 

preciso considerar, primeiramente, que a 

escrita é um produto da evolução histórico-
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cultural da humanidade, é um sistema 

organizado e, portanto, para dominá-lo, a 

criança precisa entender sua organização.  

Quando uma criança não está aprendendo a ler 

ou a escrever, é preciso levar em consideração 

a escrita como um sistema que é a 

manifestação da capacidade humana de 

simbolizar. 

Segundo Lima, 

 

 

 

É preciso considerar do 
educando, seu período 
de desenvolvimento e 
sua experiência cultural, 
do professor, a qualidade 
da mediação realizada 
por ele, sua formação 
profissional e seu 
conhecimento 
pedagógico; da escola, a 
organização do tempo e 
do espaço, a gestão e o 
contexto de 
desenvolvimento por ela 
oferecido; o 
conhecimento, o 
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momento histórico em 
que ocorre o ensino-
aprendizagem; a cultura 
e a prática pedagógica, 
principalmente a 
dinâmica dos processos 
que acontecem na sala 
de aula. (Lima, 2002, 
p.10) 

 
 
 
 
 

Existem inúmeros fatores que podem 

estar ocorrendo quando a criança não aprende. 

Falar, ler e escrever, embora sejam realizações 

humanas relacionadas, são de natureza 

distinta.  

De acordo com Lima (2002, p.15), “o ato 

de falar é possível pela genética da espécie 

humana, e o desenvolvimento da fala é uma 

construção social que se dá a partir do convívio 

social e a partir dessa possibilidade genética”. 

A escrita, por sua vez, sendo um produto 

cultural criado pelo homem intencionalmente, 

depende do ensino intencional e organizado, 
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pois não se realiza através de herança 

genética, como acontece com a fala e a 

linguagem de sinais. A escrita abarca dois tipos 

principais de atividade: escrever e ler, que, por 

sua vez, envolvem aspectos distintos, tanto 

que, é possível ler uma língua e não ser capaz 

de escrevê-la. Sabe-se que o indivíduo que fala 

uma língua não sabe lê-la ou escrevê-la, a 

menos que passe por um processo de 

aprendizagem específico para cada uma 

destas atividades: a leitura e a escrita, pois a 

fala se dá naturalmente a partir do convívio 

com falantes, já a leitura e a escrita não, é 

preciso um estímulo estruturado. 

Infelizmente na maioria das vezes, 

responsabiliza-se a criança pela não 

aprendizagem, ou então a família e alguns 

especialistas tendem a culpar a escola e na 

maior parte das vezes quase que 

exclusivamente o professor pelo fracasso. 

Ainda de acordo com Lima, 
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Para entender este 
problema da criança que 
não está aprendendo, é 
preciso examinar a 
dinâmica interacional 
educando – educador, 
mediada pelo 
conhecimento. Esta 
dinâmica é construída a 
partir de experiências 
culturais de cada 
indivíduo envolvido no 
processo educativo, e é 
construída pela “cultura 
da escola”, ou seja, a 
estrutura que organiza a 
instituição e define 
formas de 
comportamento, de 
interação e de relação 
com o conhecimento. 
(Lima, 2002, p. 18) 

 
 
 

Portanto, o olhar sobre a criança que 

não aprende deve integrar o professor, as 

dinâmicas escolares e a organização do tempo 

e do espaço na escola. O ato de aprender não 

se dá no vazio, nem é um fim em si mesmo. É 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

936  Valdineia Chaves da Silva 

 

uma realização individual, por meio de uma 

construção histórica e social, é um processo 

complexo. 

Vygotsky (1989) nos deixou sua 

contribuição para o entendimento do processo 

de aprendizado, formulou o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP) que é a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, 

onde a criança resolve sozinha um 

determinado problema e o nível de 

desenvolvimento potencial, onde a criança 

consegue solucionar um determinado 

problema somente sob a orientação de um 

adulto ou com a colaboração de colegas que já 

são capazes de solucionar o mesmo problema. 

Muitas vezes a não aprendizagem na 

escola ocorre porque a metodologia de ensino 

não corresponde aos processos de 

desenvolvimento da criança, ou seja, não é 

levado em consideração a (ZDP) da criança, 

não considera a criança em seu 

desenvolvimento cultural ou, ainda, não 
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considera a língua escrita como, um sistema 

estruturado e complexo, cuja aquisição 

demanda o domínio sucessivo das várias 

dimensões que o compõem. 

Toda criança pode aprender a ler e a 

escrever, mas não em qualquer situação. Não 

há uma mesma situação para todas as 

crianças. As condições para que uma mesma 

criança aprenda vão variar de acordo com seu 

período de formação. Da mesma forma, o 

ensino para o jovem e para o adulto deve 

considerar como ponto de partida para a 

realização da ação educativa, as 

características de desenvolvimento desses 

períodos da vida humana. Assim, o ensino da 

escrita deve ser adequado para cada período 

de formação humana. 

Não podemos ignorar que cada criança 

pertence a uma família que está imersa em 

uma sociedade com contradições e diferenças 

sociais, culturais e morais. O status social pode 
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proporcionar, ou não, maior qualidade de vida, 

participação e conscientização política. 

 A escola por sua vez, tem a árdua tarefa 

de oferecer aos alunos desprovidos de uma 

situação econômica e cultural favorável, a 

oportunidade de igualdade aos alunos que as 

possuem, sem discriminação e preconceito. 

Emília Ferreiro deixou sua contribuição 

por meios de pesquisas realizadas a respeito 

do processo de aprendizagem da escrita. A 

linha de pensamento de Emília Ferreiro (2001) 

enfatiza a ação do meio ambiente, como 

estimulador e instigador da aquisição do 

conhecimento do mundo das letras. 

O professor tem a tarefa de criar, 

organizar e promover um ambiente 

alfabetizador acolhedor, onde a criança com 

dificuldades de aprendizagem sinta-se 

estimulada a aprender a ler. Cabe ao professor 

facilitar o processo de alfabetização da criança, 

fornecendo recursos para que a criança 
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desenvolva ao máximo, seu processo de 

aprender. 

 

 

iii. Crianças com Dificuldades 

de Aprendizagem que 

frequentam escolas da 

rede pública 

 

 

[...] apontando como 
culpado o aluno, sua 
família, seu meio, 
passam por análises 
genéricas dos 
mecanismos sociais e 
governamentais 
produtores do fracasso 
escolar, que acabam 
culpando o sistema de 
ensino, impessoal e sem 
face, e chegam a 
análises de processos 
intraescolares, que 
produzem dificuldades 
de aprendizagem, e 
acabam por culpar o 
professor ou o conjunto 
dos educadores 
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presentes na escola. 
(Oliveira, 1999, p. 11) 

 

 Para a criança com dificuldades de 

aprendizagem que frequenta escolas da rede 

pública de ensino, alfabetizar-se é um grande 

desafio. Os pais com filhos em idade escolar 

matriculados em escolas da rede pública 

reclamam com frequência que as instituições 

de ensino público não têm dado uma resposta 

adequada, em tempo hábil as crianças que 

sofrem com as dificuldades de leitura e de 

escrita no Ensino Fundamental. 

 Segundo os dados da Secretaria 

Municipal de Educação de Guarulhos, as 

escolas da rede pública de ensino, têm uma 

demanda numerosa de alunos, há uma 

concentração grandiosa de alunos centrados 

em determinados pólos educacionais, 

principalmente em áreas periféricas, onde há a 

maior concentração da população de baixa 

renda. Por falta de um planejamento adequado 

pelos órgãos competentes, os alunos 
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residentes nesses locais geralmente estudam 

em salas superlotadas, pois esses bairros não 

possuem estrutura física para acompanhar o 

crescimento populacional.  

 Os professores que trabalham nessas 

regiões encontram inúmeras adversidades que 

implicam na ineficiência do processo de 

ensino-aprendizado, de crianças que precisam 

de maior atenção individualizada.   

 Paulo Freire, (1999, p.47) coloca que, 

“Os alunos não se evadem da escola, a escola 

é que os expulsam”. 

 De acordo com o autor, a escola deve 

oferecer ao aluno, meios para que ele sinta-se 

interessado pelo aprender e busque 

insaciavelmente o conhecimento, quando isso 

não ocorre por qualquer motivo, o aluno 

desmotivado em aprender por não encontrar na 

escola as respostas as suas dúvidas e anseios, 

não encontra motivos para continuar a 

frequentar o ambiente escolar. Logo, não foi o 

aluno que desistiu e sim a escola que não lhe 
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ofertou condições adequadas para que 

continuasse. 

 Na escola campo, os alunos 

matriculados nas séries iniciais que 

compreendem do 1° ao 3° ano do ciclo I estão 

distribuídos da seguinte maneira: 

  

                      

Turma  Quantidade de 

turmas 

Quantidade de 

aluno por turma 

3° 9 35 

Tabela 1: Organização do terceiro ano na escola 
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O DESENHO INFANTIL COMO 

FERRAMENTA INVESTIGATIVA DAS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Vanessa Moreira Neiva 

 

RESUMO 

 

 Sabe-se que a criança se utiliza do 

desenho como meio de entretenimento, assim 

como também como uma maneira de 

expressar-se e comunicar aquilo o que muitas 

vezes não consegue através das palavras. 

Desse modo, o desenho infantil constitui-se 

como um poderoso instrumento no fechamento 

do diagnóstico psicopedagógico, pois a sua 

leitura permite investigar quais são os vínculos 

que foram estabelecidos pela criança com os 

seus familiares e com a aprendizagem. Isso 

permite ao psicopedagogo a análise da 
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modalidade de aprendizagem da criança em 

questão. 

 Essas informações permitem ao 

psicopedagogo pensar o modo como vai 

trabalhar a sua intervenção. A investigação do 

desenho infantil pode ser utilizada também pelo 

pedagogo na sala de aula, pois essa 

investigação lhe permite conhecer com mais 

profundidade os seus alunos para traçar 

melhores estratégias de ensino. Assim sendo, 

o objetivo do presente artigo é o de investigar o 

modo como o psicopedagogo pode usar o 

desenho para fechamento do diagnóstico 

psicopedagógico. Foi realizada pesquisa 

bibliográfica acerca do tema, e os resultados 

mostram que a análise dos desenhos infantis 

apresentam a capacidade de permitir ao 

psicopedagogo e também ao pedagogo um 

maior conhecimento sobre as crianças, sobre 

as suas necessidades, e isso possibilita traçar 

melhores táticas e formas de trabalho que 
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possam auxiliar as crianças com dificuldade de 

aprendizagem. 

 Para melhor apresentação do tema, a 

fundamentação teórica e os conteúdos 

relacionados foram distribuídos em tópicos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

  Há muito tempo os desenhos são 

usados como ferramentas investigativas em 

muitas áreas, por exemplo, na área 

psicológica. Os psicólogos geralmente pedem 

aos seus pacientes para desenharem o que 

sentem em uma folha de papel, ou para 

fazerem um desenho de seus familiares. Esses 

desenhos são então alvo de análise que podem 

ajudar o psicólogo a entender melhor o seu 

paciente e a conhecer algumas características 

formadoras da sua personalidade. 

Na área psicopedagógica, a utilização 

dos desenhos tem por objetivo o entendimento 
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de alguns aspectos, como o papel e lugar que 

a pessoa ocupa na sua família e fatores 

relacionados à sua modalidade de 

aprendizagem, e tais informações auxiliam no 

fechamento do diagnóstico. 

As técnicas projetivas de Visca (1998) 

são muito utilizadas com essa finalidade 

porque investigam a rede de vínculos que o 

indivíduo mantém com seus familiares, colegas 

de escola, com sua própria aprendizagem. É 

imprescindível ao psicopedagogo se apropriar 

dessas informações para que sua intervenção 

ocorra de modo adequado, visando a melhora 

do quadro clínico do paciente.  

 Através do desenho é possível perceber 

o modo como o sujeito pensa o mundo ao seu 

redor, qual é a sua maneira de interagir com os 

seus familiares próximos e com os colegas da 

escola, e por meio dessas informações é 

possível compreender quais são as causas da 

sua dificuldade de aprendizagem, e isso 

otimiza a intervenção do psicopedagogo. 
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É necessário que o psicopedagogo 

conheça o vínculo que o indivíduo estabeleceu 

com o aprender porque por meio desse 

conhecimento vai ser possível compreender 

quais são os fatores que dificultam a sua 

aprendizagem. Dessa maneira, o desenho 

torna-se um importante instrumento que busca 

compreender as causas das dificuldades de 

aprendizagem que a criança apresenta, e 

permite assim que a intervenção aconteça. 

Também é importante que o pedagogo 

conheça algumas das características do 

desenho infantil, pois assim ele poderá 

conhecer melhor os alunos que apresentam 

dificuldade, permitindo a ele uma maneira 

melhor de se trabalhar no sentido de 

proporcionar um ambiente de aprendizagem 

para todos. 

Na sala de aula é comum o professor 

realizar sondagens de escrita para saber em 

qual hipótese de escrita o aluno se encontra, e 

através desse diagnóstico formar pares de 
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estudantes, de acordo com o seu nível de 

aprendizagem, para que um possa ajudar o 

outro; chamamos isso de “duplas produtivas”. 

Sob esse olhr, o pedagogo pode, além de 

realizar essas sondagens escritas, utilizar-se 

da análise de desenhos com o objetivo de 

perceber quais alunos estão mais adiantados 

do que os outros em relação à sua maturidade 

intelectual, pois o desenho possibilita a 

avaliação do estado cognitivo da criança, de 

acordo com a fundamentação teórica do 

presente artigo. 

Com o objetivo de apresentar o tema, o 

desenvolvimento desse artigo abrange 

algumas questões como o modo com o qual a 

criança se comunica através do desenho, 

apresenta algumas das técnicas projetivas de 

Visca (1998), pois estas ajudam a 

compreender melhor os vínculos estabelecidos 

pela criança com o meio em que vive, quais são 

as fases do desenho infantil segundo a teoria 
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de Luquet (1969), e o resultado e conclusão 

que o presente trabalho alcançou.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1.1 – COMO A CRIANÇA SE EXPRESSA 

ATRAVÉS DO SEU DESENHO 

 

Para melhor entendimento acerca do 

desenho infantil, é preciso ter o conhecimento 

histórico da relação do homem com o desenho 

desde os tempos mais remotos. 

Durante o período pré-histórico, o 

homem primitivo desenhava nas paredes das 

cavernas, as chamadas pinturas rupestres, 

cenas que faziam parte do seu cotidiano. As 

suas primeiras manifestações de arte eram 

bem simples, e o que predominava em seus 

desenhos era o naturalismo, que é a 

representação da natureza exatamente da 
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forma como ela era vista. Nesse período, o 

homem pintava e desenhava elementos da 

natureza, como animais, árvores, etc. 

(PROENÇA, 2000) 

O homem desse período, que 

compreende o Paleolítico, acreditava que 

desenhando animais nas paredes das 

cavernas representava uma forma de magia 

que lhe possibilitaria a captura desses animais. 

Assim, o artista do período Paleolítico pensava 

que fazendo uma imagem de determinado 

animal significava ter poder para caçá-lo. 

(PROENÇA, 2000) 

O período seguinte a esse corresponde 

ao Neolítico. Aconteceram alguns avanços e 

mudanças de hábitos, como por exemplo, o 

homem deixou de ser sedentário para tornar-se 

nômade, passou a cultivar a agricultura e a 

criar animais. Vivia em comunidades, construía 

objetos de cerâmica, casas, fabricava armas. 

Sua cultura ampliou-se, ainda que de modo 

bem simples. (LUZURIAGA, 1987) 
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A sua arte sofreu reflexos desses 

avanços, pois nessa época, o homem não 

desenhava mais a natureza exatamente como 

ele a via, pois já havia adquirido algum grau de 

abstração. (LUZURIAGA, 1987) 

O homem dessa época começou a 

desenhar cenas da vida cotidiana, como as 

suas danças coletivas, cenas relacionadas à 

colheita e ao plantio, e com isso, surgiu a ideia 

de movimento no seu desenho. Por causa 

dessa preocupação em representar movimento 

nas suas pinturas, as suas figuras começaram 

a ficar mais leves e com poucas cores. Com o 

tempo, essas figuras foram ficando mais 

simples, até transformarem-se em traços que 

transmitiam informações aos outros que os 

viam. Dessa forma, surgiu a escrita pictográfica 

que, através do desenho, significava seres, 

ideias. Essa é considerada a primeira forma de 

escrita, e surgiu durante o período Neolítico. 

(PROENÇA, 2000) 
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A conclusão é a de que desde os 

primórdios o homem sentiu necessidade de 

pintar e desenhar aquilo o que ele sentia 

vontade; em um primeiro momento desenhava 

apenas cenas da natureza exatamente tal 

como era, depois com o passar do tempo 

começou a desenhar com alguns toques de 

sua subjetividade. Do mesmo modo que o 

homem primitivo, que desenhava o que ele 

queria expressar e não conseguia através da 

fala ou escrita, mesmo porque a escrita ainda 

não existia e a fala ainda não tinha se 

consolidado nessa época), muitas crianças 

também desenham aquilo o que elas sentem-

se impossibilitadas de comunicarem o que elas 

sentem, e expressam através do seu desenho. 

Assim, o psicopedagogo ou pedagogo que 

tenham conhecimentos básicos acerca do 

desenho infantil podem compreender melhor o 

que a criança diz por meio do que desenha. 

A necessidade de se expressar faz parte 

da natureza humana, e desde muito cedo a 
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criança sente essa necessidade, o que ela faz, 

a princípio, através do seu choro, que pode ter 

uma gama de significados. (SANS, 1987) 

Após esse período do choro, a criança 

começa a se expressar de uma forma que 

existe em todas as demais; essa forma trata-se 

do desenho. Os estudos sobre o desenho 

infantil não são antigos, ao contrário, são 

recentes, pois antes as crianças não tinham 

acesso aos materiais necessários para se 

desenhar, como papel, ou papiro, lápis e 

canetas. Esses materiais, antigamente, eram 

bem raros, e devido a isso os desenhos que as 

crianças faziam nas superfícies em épocas 

remotas se perderam. Somente mais tarde, 

com o advento de tais materiais, é que os 

desenhos infantis ganharam espaço e 

passaram a ser alvo de análise e estudos. 

(SANS, 1987) 

O ato de desenhar é algo muito 

espontâneo nas crianças, pois é a sua primeira 

forma de escrita. Durante a primeira infância, a 
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criança desenha no sentido de produzir a sua 

marca, pois isso ela tenta repetir várias vezes 

um movimento determinado para ter domínio 

sobre ele, e isso é considerado pelos adultos 

como simplesmente um monte de rabiscos. Na 

verdade, esses rabiscos são as garatujas.  

(MOREIRA, 1984) 

Segundo Piaget (1952), durante essa 

fase, a criança não tem a intenção de 

expressar nada, e apenas nomeia as suas 

garatujas caso o adulto pergunte o que ela 

desenhou. A sua intenção é apenas registrar a 

sua marca e a de ter controle sobre os seus 

movimentos e sobre as suas mãos. 

(MOREIRA, 1984) 

Cabe aos educadores não 

generalizarem essas garatujas, pois cada 

criança expressa de uma forma diferente os 

seus primeiros desenhos. As crianças que 

garatujam o fazem de maneiras diferentes: 

algumas ocupam todo o espaço da folha, e 

outras um canto apenas. Com o tempo, esses 
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traços chamados garatujas assumem formas 

mais próximas dos objetos, animais ou 

pessoas que as crianças desejam representar.  

(MOREIRA, 1984) 

  

1.2 -  AS FASES DO DESENHO INFANTIL – 

TEORIA DE LUQUET 

 

Muitos estudiosos ocuparam-se de 

investigar as fases do desenho infantil, entre 

eles Piaget (1952) e Luquet (1969). Esse artigo 

vai apresentar as fases do desenho infantil 

estudadas por Luquet.  

 Luquet desmembrou as etapas do 

desenvolvimento do desenho infantil em três: 

Realismo fortuito, realismo intelectual e 

realismo visual. (FERREIRA, 1998) 

 O realismo fortuito refere-se a uma fase 

na qual a criança produz rabiscos, ou 

garatujas, sem ter a intenção de representar 

alguma coisa; esse período refere-se ao do 

sensório-motor, de Piaget. (FERREIRA, 1998) 
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A fase do realismo intelectual refere-se 

ao desenho propriamente dito. Esse período 

acontece quando a criança tem por volta de 4 

anos e sente a necessidade de representar os 

objetos, animais e pessoas em suas produções 

gráficas. Como sua coordenação motora fina 

ainda não encontra-se plenamente 

desenvolvida nessa fase, os seus movimentos 

gráficos apresentam-se dificultosos.  

(FERREIRA, 1998) 

O realismo intelectual caracteriza-se 

pela necessidade de a criança desenhar aquilo 

o que ela consegue e também aquilo o que ela 

não consegue ver, pois já conseguiu 

desenvolver a sua capacidade de abstração. A 

criança dessa fase desenha não somente o 

que ela vê, mas também o que ela sabe sobre 

o objeto, segundo os seus “modelos internos”.   

(FERREIRA, 1998) 

Brittain e Lowenfeld (1972) concordam 

com Luquet (1969) ao esclarecerem que a 

criança na idade de 4 a 6 anos não desenha de 
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maneira a obter uma cópia idêntica e fiel ao 

objeto que está sendo retratado; ela desenha 

de acordo com o que ela sabe ou entende 

sobre aquele objeto determinado. No entanto, 

a criança não desenha desse modo por possuir 

uma representação imatura ou empobrecida, 

mas sim porque o seu processo mental está em 

processo de ordenamento.  

Quanto mais a criança desenha, mais o 

seu desenho vai se desenvolvendo até 

apresentar maior riqueza de detalhes. Assim 

ela adquire mais conhecimento e mais 

experiência com os elementos ao seu redor. 

Isso significa dizer que, quando a criança 

possui algum vínculo advindo da sua 

experiência com os objetos e elementos à sua 

volta, ela vai sentir mais necessidade de 

representa-los detalhadamente em seu 

desenho.  (FERREIRA, 1998)  

De acordo com Lowenfeld e Brittain 

(1972), enquanto desenha a criança 

desenvolve esquemas; esquemas esses que 
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são desenvolvidos exclusivamente para o ato 

de desenhar, e que estão submetidos à 

compreensão que a criança possui do objeto. 

Portanto, os esquemas que as crianças 

desenvolvem enquanto desenham não 

ocorrem de maneira igual com todas as 

crianças, pois o desenvolvimento desses 

esquemas acontece a partir da afetividade e 

das experiências decorrentes através do 

contato com esses objetos. Por isso que a 

criança que pouco interagiu com um objeto 

determinado fará uma representação muito 

empobrecida dele.  (FERREIRA, 1998) 

A criança tende a desenhar somente o 

que de fato ela enxerga nos objetos durante a 

fase do realismo visual, por volta dos 8 anos. O 

realismo visual equivale ao realismo do adulto, 

pois, para o adulto, o desenho deve 

apresentar-se exatamente como se mostra o 

objeto. Durante essa fase, a criança desenha 

de modo impessoal, e apoia-se na 
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representação fiel dos objetos.  (FERREIRA, 

1998) 

De acordo com Lowenfeld e Brittain 

(1972), é importante que a criança tenha 

contato com o mundo das artes, pois desde a 

mais tenra idade elas demonstram prazer em 

expressar as emoções e os seus sentimentos 

através da arte que elas mesmas produzem: 

“Uma criança expressa seus pensamentos, 

seus sentimentos e seus interesses nos 

desenhos e pinturas que realiza, e demonstra 

o conhecimento que possui do ambiente por 

meio de sua expressão criadora”. 

(LOWENFELD; BRITTAIN apud FERREIRA, 

1998:23) 

Por isso existe a necessidade de o 

pedagogo ou psicopedagogo se interessar e 

entender a linguagem expressa no desenho 

infantil uma vez que a criança sente prazer e 

satisfação em se expressar através dele, 

considerando que muitas crianças conseguem 

expressar o que sentem, como o medo, a 
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insegurança, algum trauma, somente através 

dos seus desenhos. Nesses casos o desenho 

“diz” o que a criança não fala.  

 

1.3 – AS TÉCNICAS PROJETIVAS 

PSICOPEDAGÓGICAS: A LINGUAGEM NO 

DESENHO DA CRIANÇA  

 

Sendo o desenho uma das formas de se 

representar o pensamento, ele pode ser um 

recurso muito válido no processo de 

diagnóstico psicopedagógico, pois a criança 

que por algum motivo sente-se incapacitada de 

verbalizar os seus pensamentos e sentimentos, 

pode expressá-los por meio dos desenhos. De 

acordo com Maria Weiss (1922), é necessário, 

para que se realize o diagnóstico 

psicopedagógico, a análise das características 

da produção simbólica produzida pela criança, 

e durante esse processo, é possível que o 

desenho revele a maneira como a criança 

simboliza os aspectos pertinentes ao seu jeito 
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de ser, ao seu modo de pensar, bem como a 

maneira em que ela se vê inserida no seu meio 

social e em seu meio familiar. (WEISS, 1992) 

Esses aspectos possibilitam um melhor 

entendimento das questões relacionadas às 

dificuldades em aprender. O desenho constitui-

se uma forma de comunicação, pois noticia 

valores, ideias, a forma de pensar e os 

sentimentos de quem o produz. Pessoas 

oriundas de diversas origens e posições sociais 

diferentes utilizam-se do desenho como forma 

de comunicação e expressão, e quando a 

criança desenha o faz com essa mesma 

intenção, de se expressar. (DERDYK, 1994) 

No livro de Jorge Visca (1998) “Técnicas 

projetivas psicopedagógicas”, apresenta 

desenhos infantis e realiza análises e 

interpretações acerca deles, e essas análises  

    Jorge Visca (1998), em seu livro 

“Técnicas projetivas psicopedagógicas”, 

apresenta alguns desenhos infantis e faz 

algumas análises e interpretações sobre eles, 
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e essas análises envolvem algumas 

características como a posição e o tamanho 

que o desenho da criança ocupa na folha, pois 

essa análise oferece alguns indícios de como 

se dá o seu vínculo com a família, com a 

aprendizagem e com ela mesma. 

Nesse livro Visca (1998) expõe que, 

quanto ao desenho do par educativo, a análise 

da produção infantil deve levar em conta as 

posições que o docente e o educando ocupam 

na folha de papel. A consigna é pedir para a 

criança desenhar alguém aprendendo alguma 

coisa. Geralmente o que aparece nesses 

desenhos é uma pessoa que simboliza o papel 

do professor ensinando o outro, o aluno, a fazer 

algo. A criança tende a desenhar essas 

personagens em uma sala de aula, embora a 

consigna não faz necessariamente essa 

orientação, deixando a criança livre para 

desenhar o que quiser e no espaço que 

desejar. 
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Se o docente e o aluno estão de frente 

um com o outro, isso pode indicar que o vínculo 

de aprendizagem existente entre eles é 

positivo, e, por outro lado, se o docente estiver 

de costas, pode significar que o vínculo de 

aprendizagem é negativo, ruim. O tamanho das 

personagens também é considerado: se 

estiverem em tamanho pequeno, pode ser que 

o vínculo não seja considerado importante, 

enquanto que se estiverem em tamanho 

grande, é uma indicação de que o vínculo pode 

ser bom. Se o docente for desenhado em 

tamanho muito maior que o educando, pode 

indicar que o aluno, que é a criança que fez o 

desenho, sinta-se inferior a ele, nesse caso o 

vínculo é negativo. (VISCA, 1998) 

Outra interessante técnica de Visca 

(1998), é pedir para a criança desenhar “os 

quatro momentos de um dia”. Essa técnica tem 

por objetivo investigar quais são os vínculos 

que a criança estabelece com as pessoas em 

seu meio ao longo do dia. Para fazê-la, é 
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necessário dobrar uma folha de papel sulfite 

em quatro partes diante da criança e pedir para 

que ela desenhe quatro momentos do seu dia. 

(Visca, 1998) 

Essa técnica possibilita a compreensão 

dos vínculos que são estabelecidos pelo sujeito 

e o seu meio familiar e social, facilitando para 

quem analisa o entendimento do seu mundo 

interno. Outra técnica válida é a da “família 

educativa”. Essa técnica é interessante porque 

é dentro do ambiente familiar que o indivíduo 

constrói os seus primeiros vínculos afetivos, as 

aprendizagens, adquire os conhecimentos 

mais básicos e passa a se identificar, ou não, 

com alguns membros familiares. Por isso é 

preciso conhecer de que modo a pessoa, 

nesse caso a criança que se encontra em 

processo de diagnóstico psicopedagógico, 

estabelece os vínculos familiares, 

principalmente com os seus pais, pois os seus 

pais são os seus primeiros professores. 

(VISCA, 1998)  
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1.4 – O DESENHO COMO UM MODO DE 

EXPRESSÃO DO INTELECTO INFANTIL – 

“O HOMEM NO BARCO” 

 

É possível, através dos desenhos 

infantis, analisar o grau de amadurecimento 

intelectual infantil, principalmente os desenhos 

que contenham figura humana. Muitos 

estudiosos da área argumentam que o 

desenho denuncia os sentimentos e 

pensamentos da criança que o produziu. (DI 

LEO, 1985) 

Quando a criança faz um desenho 

estereotipado de uma pessoa, utilizando-se de 

“palitos” para fazer o seu corpo, é um indicativo 

de que ela é muito insegura ou até mesmo 

deprimida. Se a consigna para desenhar a sua 

família lhe for anunciada, e a criança desenhar 

membros da sua família, porém ela não se 

desenha, é sinal de que ela se sente rejeitada. 

(DI LEO, 1985) 
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As teorias de Di Leo (1985) e de Jorge 

Visca (1998) se encontram nesse ponto, pois 

interpretam os desenhos infantis que 

apresentam essas características da mesma 

forma.  

Há análises muito interessantes 

realizadas por Di Leo (1985). Ele apresenta 

algumas amostragens em seu livro, como o 

desenho feito por uma criança de 10 anos de 

idade que desenha as pessoas sem braço. Di 

Leo, ao conhecer a criança e saber que ela é 

dotada de inteligência, todavia é também 

desmotivada e passiva, conclui que ela não 

toma iniciativa para fazer as coisas que ela 

deveria fazer, igual as pessoas que são 

representadas nos seus desenhos. Na sua 

mente infantil, quem não tem braços não pode 

fazer nada, assim sendo as personagens por 

ela desenhadas não têm braços. Há uma 

grande relação entre o que essa criança 

desenha o seu modo de ser e se colocar no 

mundo. (DI LEO, 1985) 
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Por meio da análise dos desenhos 

infantis é possível descobrir o nível cognitivo e 

intelectual no qual as crianças se encontram. 

Uma técnica que possibilita essa análise é a do 

“homem no barco”. Essa técnica é muito válida 

no sentido de investigar e conhecer o nível 

intelectual da criança. 

Em 1887, em Bolonha, foi publicado o 

primeiro livro que tratava dos desenhos 

infantis, e o autor desse livro, que era um 

estudioso do desenho infantil e crítico de arte, 

trabalhou nesse livro desenhos e suas 

respectivas interpretações com o tema “homem 

no barco”. (DI LEO, 1985) 

Essa técnica consiste em pedir para a 

criança desenhar um homem em um barco. As 

interpretações desse desenho naquela época 

chegaram à conclusão de que existem quatro 

fases pelas quais as crianças passam em seu 

desenho, e cada uma dessas fases indica o 

seu estado de amadurecimento cognitivo. 

Atualmente, mais de um século se passou 
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desde quando essa técnica foi utilizada pela 

primeira vez, e ainda é possível observar essas 

quatro fases nos desenhos das crianças 

contemporâneas. (DI LEO, 1985) 

A criança que se encontra na primeira 

fase desenha de modo que todo o corpo da 

pessoa seja visto através do casco do barco, 

tanto a parte superior quanto a inferior do 

corpo, porque ela acredita que tudo o que 

existe deve ser visto e estar em evidência no 

seu desenho, mesmo o casco do barco seja 

“transparente”. A sua preocupação está 

centrada em mostrar o corpo do homem.  

A criança da segunda fase desenha a 

parte superior do corpo da pessoa por cima do 

barco, e a parte inferior dentro do interior da 

embarcação, porém ela não se desprende da 

ideia de que tudo o que existe deve ser visto, 

portanto ela torna visível a parte inferior do 

corpo, como se o casco fosse transparente.  (DI 

LEO, 1985) 
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A criança da terceira fase percebe que é 

ilógico e absurdo desenhar qualquer parte do 

corpo da pessoa visível através do casco, pois 

este não é transparente. Então, em uma 

tentativa de evitar esse “absurdo”, ela resolve 

desenhar o corpo todo do homem em cima do 

barco. a criança que desenha assim encontra-

se no período pré-operacional de Piaget 

(1952), em uma faixa etária que vai por volta 

dos 4 aos 7 anos; ela apoia-se no seu próprio 

ponto de vista para resolver os problemas. (DI 

LEO, 1985) 

Já na quarta fase, a criança abandona o 

realismo intelectual (quando ela desenha o que 

sabe sobre o objeto, e não propriamente o que 

ela vê), e adquire o realismo visual (Luquet, 

1969); nessa fase ela o seu desenho se 

submete a algumas leis, e se aproxima do que 

é visto na realidade. A criança dessa fase, por 

volta dos oito anos, desenha somente as partes 

que são possíveis de serem vistas quando uma 

pessoa está em um barco, ou seja, ela desenha 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

975  Vanessa Moreira Neiva 

 

somente a parte de cima do corpo visível, e a 

parte de baixo é escondida pelo casco da 

embarcação. Essa criança situa-se no estágio 

das operações concretas de Piaget (1952).  (DI 

LEO, 1985) 

Portanto, enquanto a criança estiver nas 

fases iniciais do desenvolvimento do intelecto, 

ela pode fazer desenhos de pessoas dentro de 

um barco ou de uma casa como se as pareces 

ou casco fossem transparentes. Essa maneira 

de desenhar é abandonada uma vez em que o 

realismo visual se instala, pois, a partir desse 

momento, ela vai passar a desenhar de acordo 

com uma perspectiva determinada. A criança 

que superou o realismo intelectual e atingiu o 

realismo visual é capaz de desenhar objetos 

que estão distantes em tamanho menor, para 

indicar a distância, e representa os objetos e 

pessoas que estão perto em tamanho maior. 

Sabe que pessoas e elementos não podem ser 

vistos através das portas ou paredes. Portanto, 

o seu desenho acusa o nível de 
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amadurecimento intelectual no qual a criança 

se encontra.  (DI LEO, 1985) 

Assim sendo, o desenho torna-se um 

recurso avaliativo muito importante a ser 

utilizado em uma situação de processo de 

diagnóstico psicopedagógico, com a finalidade 

de se saber qual é o nível de amadurecimento 

intelectual da criança, para então traçar 

estratégias de modo a permitir-lhe a superação 

de suas dificuldades. 

 

CONCLUSÃO 

 

Acordando com a bibliografia e teorias 

estudadas acerca do desenho infantil, conclui-

se que o desenho possibilita tanto ao pedagogo 

quanto ao psicopedagogo a avaliação da fase 

e grau de amadurecimento psíquico e 

intelectual da criança, e através da análise dos 

desenhos, traçar novas estratégias e propor 

atividades que lhe proporcionem avanço em 
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seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

É possível através dessa análise 

perceber se a criança se encontra na fase de 

desenvolvimento considerada adequada à sua 

idade, ou se há algum atraso, mas sempre com 

muita cautela, pois cada criança é única, e o 

seu tempo de aprendizagem também se 

diferencia. Porém, quando há uma 

discrepância muito grande entre o que se 

espera da criança de uma determinada fase, e 

o que ela consegue fazer de fato, é momento 

de agir para proporcionar-lhe avanço. Se não 

for possível sanar essas dificuldades da 

criança dentro da sala e aula comum, é válido 

encaminhá-la para um diagnóstico 

psicopedagógico.  

O pedagogo, em conjunto com as 

sondagens de leitura e escrita, poderá observar 

por meio da análise dos desenhos dos seus 

alunos as suas dificuldades de aprendizagem, 

uma vez que será possível observar muita 
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diferença entre os desenhos das crianças que 

apresentam dificuldade daquelas que estão 

mais avançadas. As crianças mais avançadas 

encontram-se em uma fase posterior às que 

ainda não superaram a dificuldade.  

Em posse desses conhecimentos, ele 

poderá melhorar e aprimorar as suas ações de 

ensino com a finalidade de possibilitar a 

aprendizagem de todos. Algumas dessas 

ações pode ser fornecendo atividades 

diferenciadas, formação de agrupamentos 

produtivos (colocar a criança com um par 

avançado). Caso mesmo com todas essas 

ações se a criança não avançar, é um 

indicativo de que a sua modalidade de 

aprendizagem precisa ser trabalhada, assim 

como as suas interações com as pessoas e 

com a própria aprendizagem. Nesse caso, faz-

se preciso que ela seja encaminhada a um 

atendimento psicopedagógico. 

Os pais são os primeiros professores da 

criança, e os vínculos que são estabelecidos no 
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ambiente familiar são passíveis de serem 

observados no desenho infantil, ao se pedir 

para ela desenhar os quatro momentos de um 

dia ou o desenho da família cinética (família 

fazendo alguma coisa).  

Os vínculos positivos que são 

estabelecidos entre a criança e os seus 

familiares próximos, como pai, mãe e irmãos, 

contribuem para que a sua aprendizagem 

escolar aconteça da melhor forma. As crianças 

que possuem um vínculo empobrecido com as 

pessoas de seu ambiente familiar têm 

tendência a construir vínculos fracos com as 

pessoas em outros ambientes, pois a família é 

a sociedade em miniatura. Provavelmente essa 

questão de se construir vínculos fracos com 

familiares e pessoas ao seu redor vai se 

estender para a sua aprendizagem.  

O psicopedagogo trabalha não apenas 

com a criança isoladamente, pois essa questão 

do vínculo fraco deve ser trabalhada com a 

família em conjunto. Através de uma cautelosa 
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percepção das relações que são estabelecidas 

pela criança com a aprendizagem, o 

psicopedagogo poderá elaborar um plano de 

ação coerente com a sua necessidade. Nesse 

sentido, o uso dos desenhos constitui-se uma 

valiosa ferramenta de investigação dos 

vínculos, das relações, das inseguranças e 

dificuldades sentidas pela criança.  
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OS CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO 

Verônica Borba 

 

   

Em essência, os contos de fadas 

podem ser vistos como pequenas obras de 

arte, capazes que são de nos envolver em seu 

enredo, nos instigar a mente e comover-nos 

com a sorte de seus personagens. Causam 

impactos em nosso psiquismo porque tratam 

das experiências cotidianas, permitindo que 

nos identifiquemos com as dificuldades ou 

alegria de seus heróis, cujos feitos narrados 

expressam, em suma, a condição humana 

frente às provocações da vida. 

  

A estrutura dos contos de 

fadas corresponde às coordenadas da vida 

humana. Todos nós para nos realizar, 

precisamos ter um projeto de vida (ou vários 

projetos sucessivos); entregamo-nos à 

“caminhada” para realizá-lo, encontramos 
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inevitáveis obstáculos que precisam ser 

superados por nossa paciência, esforço ou 

obstinação (ou por auxiliares das mais 

diversas naturezas), e por fim, a realização: “o 

final feliz”. 

 

Nessa época de contraste e caos, é 

fundamental que os adultos que lidam com as 

crianças (principalmente os professores) se 

dêem conta do valor ético-existencial dos 

contos de fadas para o povoamento do 

imaginário infantil. É no imaginário que, afinal, 

nossa vida se resolve (muito embora não nos 

demos conta disso). 

 

Ao ouvirem (ou lerem) tais contos, as 

crianças, mesmo sem o saber, estão formando 

as leituras de mundo que as ajudarão nos 

caminhos a serem trilhados na vida. Em cada 

uma dessas histórias maravilhosas, há uma 

verdade vital. 
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 Neste nosso mundo que tem a ausência de 

parâmetros para o comportamento humano, 

esse exemplo de vida, em que a virtude é 

exaltada, o mal é castigado e os altos ideais 

saem vitoriosos, sem dúvidas podem ser 

ótimos “guias iluminadores” para os pequenos 

aprendizes de vida e de leitura. 

 

Este trabalho faz um levantamento 

sobre a importância do significado dos Contos 

de Fadas para as crianças, aborda ainda a 

importância da literatura infantil, seu valor 

como obra de arte, como recurso pedagógico 

e como instrumento a ser utilizado pela criança 

para obtenção de possíveis soluções para 

seus conflitos, além do desenvolvimento do 

gosto pela leitura. 

 

Tem como objetivo principal abordar 

assuntos pertinentes aos contos de fadas 

relacionados à fantasia, conflitos e realidade, 

buscando respostas através de análise e 
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observação nas crianças, possibilitando a 

reflexão e a interpretação sobre os mesmos. 

 

Além disso, apontarei a importância do 

papel da escola no processo da aquisição e 

desenvolvimento do gosto pela leitura, porque 

é através da leitura que a ação transcende 

determinados limite (como por exemplo, a 

imaginação) e penetra nas lacunas do texto 

para estabelecer um diálogo mais profundo 

com o mesmo. 

 

É a partir da leitura, considerada como 

um processo cognitivo/afetivo e sócio cultural 

onde se entrecruzam a busca/produção de 

sentido, que a leitura se constitui para o 

sujeito-leitor como possibilidade de 

conhecimento, de prazer e de vida, por isso a 

escolha deste tema ocorreu em função de 

observar algumas atitudes nas crianças em 

relação aos conflitos existentes dentro e fora 
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da sala de aula tais como, agressão, ciúme, 

sentimento de inferioridade, rejeição, etc. 

 

Nota-se que na maioria das vezes que 

o professor não consegue lidar com estes 

conflitos de forma objetiva e clara, 

acentuando-os ainda mais no interior da 

criança. 

 

Acredito que esta pesquisa vai auxiliar 

o meu trabalho pedagógico, abrindo caminhos 

para que eu possa orientar as crianças de 

forma correta e encoraja-las a enfrenta-los e, 

entender melhor seu universo infantil, 

mostrando a elas que é sempre possível 

encontrar saídas, desde que se possibilite a 

reflexão, a análise e a interpretação de 

valores.    

 

Por mais despretensiosas que 

pareçam, as histórias infantis tratam das 

questões-chave que rondam a cabecinha dos 
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pequenos. Eis alguns contos que aparecem 

estas questões-chaves: 

 

Sentindo-se frágeis e dependentes, as 

crianças se pelam com o temor de ser 

abandonada pelos pais e morrer de fome. 

Exatamente como na história de João e Maria, 

que são abandonados na floresta, mas 

encontram uma casa gostosa, vencem uma 

bruxa malvada com sacadas inteligentes e 

regressam para o lar  com um tesouro. O medo 

de crescer e as inseguranças que afloram 

nesse processo são temas centrais em 

histórias como João e o Pé de Feijão, Peter 

Pan ou Alice no País das Maravilhas. 

Sentimentos delicados como ciúme e inveja, 

estão presentes em Cinderela. A solidariedade 

e a cooperação têm sua mais perfeita tradução 

na relação de Branca de Neve com os anões. 

    

Cada história infantil que uma criança 

ouve, é uma janela que se abre e faz com que 
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ela sonhe, enfrente medos, vença angústias, 

desenvolva a imaginação, viva outras vidas, 

conheça outras civilizações. 

 

Os contos de fadas infantis são uma 

maneira lúdica de a criança aprender. Em sua 

origem essas histórias serviam para ensinar os 

pequenos sobre os costumes e valores da 

sociedade em que viviam. 

 

Assim o tema deste trabalho, decorreu 

das seguintes hipóteses a serem verificadas: 

• A necessidade de se buscar 

formas de lidar com as crianças, para 

encorajá-las a enfrentar seus conflitos; 

• As atividades significativas são 

desafios à construção do conhecimento pelo 

próprio educando enriquece e estimula a 

cognição e conseqüentemente o processo de 

alfabetização. 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

990  Verônica Borba 

 

    Os estudos baseados nestas 

hipóteses contribuirão para um trabalho 

pedagógico, para que a prática e a teoria 

caminhem sempre juntas. 

 

O conto de fadas procede de uma 

maneira consoante ao caminho pelo qual a 

criança pensa e experimenta o mundo, por 

esta razão os contos de fadas são 

convincentes para elas. Ela pode obter um 

consolo maior de um conto de fadas do que de 

um esforço para consola-la baseado em 

raciocínio e pontos de vista dos adultos. Uma 

criança confia no que o conto de fada diz 

porque a visão de mundo está de acordo com 

a sua. (Bettelheim, 1980) 

 

Pelas razões citadas, este trabalho 

visa mostrar a importância do envolvimento do 

professor com o aluno, para que a criança 

consiga lidar melhor com seus conflitos e com 

isso descobrir sua identidade. 
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O primeiro capítulo traz um breve 

histórico sobre o tema, a teoria de alguns 

autores sobre o assunto, enfatizando os 

aspectos mais pertinentes em relação ao 

trabalho desenvolvido. 

 

O segundo capítulo mostrará todo o 

trabalho de pesquisa e observação feito em 

sala de aula, caracterizando os sujeitos e a 

instituição escolhida, salientando os critérios 

para a escolha dos mesmos, além da 

descrição dos instrumentos usados, das 

condições em que os dados foram coletados e 

quais procedimentos foram utilizados para a 

realização desta coleta. 

 

No terceiro capítulo, analisei os dados 

de todo o processo da pesquisa, acentuando 

os momentos de aprendizagem e interação 

das crianças com o trabalho proposto e quais 
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foram as minhas observações em relação ao 

tema desenvolvido.      

 

1-Breve histórico sobre os contos 

de fadas 

 

1.1 Origem dos contos de fadas 

 

Fadas e poções mágicas encantam a 

literatura mundial há milhares de anos.Os 

primeiros contos de fadas suspeitam-se, 

vieram do Oriente. Na idade média, era 

popular entre os camponeses, que passavam 

estas histórias de boca em boca. 

 

Considerado no seu sentido literal, o 

termo refere-se somente a histórias fantásticas 

sobre fadas, seres de tamanho muito reduzido 

que habitavam o reino da fantasia e que 

fizeram parte integrante das crenças 

populares da Antigüidade greco-latina e da 

cultura medieval européia. São seres 
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imaginários, míticos, representados 

geralmente por mulheres dotadas de poderes 

sobrenaturais usados para o Bem (fadas 

madrinhas) e para o Mal (bruxas).  

 

A primeira coleção de contos, porém, 

com motivos do folclore europeu denominado 

Gesta Romanorum, só surgiria no século XIV, 

escrita em latim. Precedeu em poucos anos As 

Mil e Uma Noites do folclore árabe, famosos 

contos de magia e de aventura, de origem 

persa, que datam do século XIV a XVI. 

 

O título dado às histórias de 

Sherazade, assim como o modelo adotado por 

Bocaccio (1313-1375) no Decameron, bem 

serviu ao italiano Giovanni Straparola (1480-

1557) que imaginou uma reunião de jovens, 

isolados do mundo, entretidos em suas 

narrativas de fadas. O conjunto, batizado por 

Piacevoli Notti (Noites de Prazer), foi publicado 

de 1550 a 1553. Muitas de suas idéias seriam 
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adaptadas pelo francês Charles Perrault 

(1628-1703), até nossos dias lembrados por 

seus Contos de Mamãe Gansa, que vieram ao 

público em 1697 trazendo uma versão de 

Chapeuzinho Vermelho. O literário justificava-

se dizendo que sua narrativa era de valor 

eminentemente moral e que as crianças 

deviam saber o preço da desobediência aos 

pais. Seu contemporâneo Jean de La Fontaine 

(1621- 1695) foi imortalizado por suas Fábulas, 

publicadas entre 1668 a 1694, de cunho 

igualmente moral,que passaram a ser 

contadas nas escolas da época e permanecem 

populares até hoje. O alemão Gotthol Lessing, 

por considerar as sátiras de La Fontaine muito 

leves, editou em 1759 seu Fabels (Fábulas), 

cujo teor trazia lições bem mais severas que 

as da moral francesa. 

 

Somente no século seguinte, porém é 

que o jardim de infância floresceria 

definitivamente com a paciente pesquisa feita 
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pelos irmãos Grimm na Alemanha. Os filólogos 

Jacob Grimm (1778-1863) e Wilhelm Grimm 

(1786-1859), lingüistas e folcloristas 

colecionaram contos de encantamento por 

toda parte da Europa. De 1812 a 1815, 

lançaram, em dois tomos, Os Contos de Fadas 

dos Irmãos Grimm, que, desde então vêm 

sendo adaptados em quase todos os idiomas 

e transformados em elemento essencial da 

literatura infantil. Jacob era o mais 

intelectualizado dos irmãos, mas Wilhelm era 

que detinha a verve da poesia; juntos 

chegaram a editar 210 histórias, a maior parte 

delas encontradas nos dois volumes originais. 

Em 1983, descobriu-se um manuscrito com 

conto inédito na coleção dos Grimm. 

 

Outro autor de novelas, peças de 

teatro, roteiros de viagens, memórias e 

poesias, consagrados por seus contos de 

fadas, foi o dinamarquês Hans Christian 

Andersen (1802-1875), filho de um humilde 
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sapateiro e de uma mãe iletrada, mulher 

supersticiosa que o influenciou bastante por 

passar-lhe a tradição oral do campo. Em 1835 

publicou Histórias Contadas às Crianças, com 

seus quatro primeiros contos. Até 1872, 

produziu 168 histórias, logo traduzidas em 

diversos países, comumente publicadas em 

séries de quatro narrativas por livro. 

Combinando à fantasia infantil sua aguçada 

sabedoria, encantou igualmente o público 

adulto, repetindo a mística do fenômeno 

provocado pelos irmãos Grimm; hoje sua obra 

acha-se traduzida em mais de cem línguas. 

 

Segundo Coelho, (1987) os contos de 

fadas estão ligados ao sobrenatural, ao 

mistério do além-vida e visavam à realização 

interior do ser humano, por isso a presença da 

fada, cujo nome vem do termo latino “fatum” 

que significa destino. Apesar dos séculos e da 

mudança de costumes, a fada continua 

mantendo seu poder de atração sobre homens 
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e crianças: ela consegue encarnar a possível 

realização dos sonhos ou ideais, inerentes à 

condição humana. 

 

Em seus estudos sobre os contos, a 

autora citada acima interpretou que o homem 

por ser limitado pela materialidade de seu 

corpo e do mundo em que vive, é natural que 

tenha precisado sempre de mediadores 

mágicos.     

 

Através dos séculos (quando não dos 

milênios) durante os quais os contos de fadas, 

sendo recontados, foram se tornando cada vez 

mais refinados, e passaram a transmitir ao 

mesmo tempo significados manifestos e 

encobertos – passaram a falar 

simultaneamente a todos os níveis da 

personalidade humana, comunicando de uma 

maneira que atinge a mente ingênua da 

criança tanto quanto a do adulto sofisticado 

(Bettelheim, 1980).   
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Segundo Bettelheim (1980), a 

mensagem que os contos de fadas transmitem 

às crianças é de forma múltipla: que na vida a 

luta contra dificuldades graves é inevitável, 

que faz parte fundamental da estrutura 

humana, mas que dependerá unicamente do 

modo com que cada um se defronta com as 

opressões inesperadas e muitas vezes 

injustas, se não se intimidar, ela conseguirá 

dominar todos os obstáculos e, por fim será 

vitoriosa. 

 

Ainda Abramovich, (1989), cita que o 

conto de Cinderela é contado na China, 

durante o século IX D.C e, afirma que muitas 

outras têm se perpetuado há milênios, 

atravessando todas as geografias e mostrando 

uma eterna força do folclore dos povos. Para 

ela, os contos de fadas se perpetuam até hoje 

porque lidam com conteúdos da sabedoria 
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popular e com conteúdos essenciais da 

condição humana.   

 

1.2- Características dos contos de fadas 

 

É fato que os contos de fadas têm se 

perpetuado há milênios. De acordo com 

Abramovich, (1989), os contos de fadas estão 

envolvidos no maravilhoso, um universo que 

parte sempre duma situação real, concreta, 

que lida sempre com as emoções infantis, que 

apesar de passar apenas num lugar esboçado 

fora do tempo e do espaço, qualquer um pode 

caminhar. Onde as personagens são simples 

e colocadas em inúmeras situações diferentes, 

mas que têm que buscar e encontrar uma 

resposta de importância fundamental, fazendo 

com que a criança percorra e ache junta uma 

resposta para o conflito. Os contos de fadas 

fazem todo este processo ser vivido através da 

fantasia, do imaginário, com intervenção de 
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entidades fantásticas (bruxas, fadas duendes, 

animais falantes, plantas sábias...) 

 

Os contos de fadas partem de um 

problema vinculado à realidade (como estado 

de penúria, carência afetiva, conflito entre mãe 

e filho), este problema desequilibra a 

tranquilidade inicial. Tem se aí um conflito para 

solucionar. 

 

O desenvolvimento é uma busca de 

soluções, no plano da fantasia, neste momento 

entra a intervenção dos elementos mágicos 

(fadas, bruxas, anões, etc...). O desfecho da 

narrativa é a restauração da ordem, quando 

tudo volta ao real. 

Geralmente os contos de fadas mantêm 

esta estrutura fixa e valendo-se desta 

estrutura, os autores aceitam o potencial 

imaginativo infantil, mas, transmitem à criança 

a idéia de que ela não pode viver 

indefinidamente no mundo da fantasia e que 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1001  Verônica Borba 

 

no momento certo, é necessário assumir o 

real. 

 

Para Coelho (1987), os contos de 

fadas são narrativos de acontecimentos ou 

aventuras que se passam no mundo mágico 

ou maravilhoso. Este espaço é fora da 

realidade comum em que vivemos e estes 

fenômenos não obedecem às leis naturais que 

nos regem. Desses contos maravilhosos 

nasceram personagens que possuem poderes 

sobrenaturais; deslocam-se, contrariando as 

leis da gravidade, lutam com as forças do Bem 

e do Mal, personificadas; ao mesmo que 

sofrem profecias que se cumprem, são 

beneficiadas com milagres e ainda assistem 

fenômenos que desafiam a lei lógica, etc. 

 

Enfim as narrativas maravilhosas 

decorrem no mundo da magia, da fantasia ou 

do sonho, onde tudo escapa às limitações ou 

contingências precárias da vida humana e 
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onde tudo se resolve por meio sobrenaturais. 

Castelos, palácios, florestas ou bosques 

encantados; reis e rainhas bons ou maus; 

princesas belas, venturosas ou infelizes; 

príncipes heróicos e salvadores; “tapetes 

voadores”; “botas de sete léguas”, “lâmpadas 

maravilhosas”; anões e gigantes...São 

elementos que povoam esse universo mágico, 

que desde os primórdios, vem enchendo de 

beleza, poesia e sonho o espírito dos homens 

e crianças (Coelho, 1987). 

 

Segundo Bettelheim (1980), por ser 

característicos dos contos de fadas colocar um 

dilema existencial de forma breve e categórica, 

permite à criança aprender o problema em sua 

forma mais essencial, pois simplifica todas as 

situações e, que se fosse uma trama mais 

complexa, confundiria o assunto para ela. 

 

Ao contrário do que acontece em 

muitas estórias infantis modernas, nos contos 
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de fadas o mal é tão onipresente quanto à 

virtude. Em praticamente todo conto de fadas 

o bem e o mal recebem corpo na forma de 

algumas figuras e de suas ações, já que bem 

e mal são onipresentes em todo homem. É 

esta dualidade que coloca o problema moral e 

requisita a luta para resolvê-lo (Bettelheim, 

1980). 

 

Neste sentido, a criança se sente 

atraída pelas personagens que caracterizam o 

bem, como o herói, a fada. Devido a essa 

atração a criança imagina que passa por 

provas e tribulações, e triunfa com sua 

personagem preferida, quando a virtude sai 

vitoriosa. A criança consegue fazer tais 

identificações por conta própria, e as lutas e as 

vitórias das personagens do bem, imprimem 

moralidade sobre ela. 

 

Bettelheim, nos seus estudos cita que “a forma 

e a estrutura dos contos de fadas sugerem 
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imagens à criança com as quais ela pode 

estruturar seus devaneios e com eles dar 

melhor direção à sua vida”. 

 

 

1.3 Os contos de fadas e a faixa 

etária determinada 

 

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 escutar num dado período ou porquê. 

Isto só a criança pode determinar e revelar 

pela força com que reage emocionalmente 

àquilo que um conto evoca na sua mente e 

inconsciente (Bettelheim, 1980). 

 

Segundo Bettelheim (1980), o pai 

começa ler para o filho uma história que ele 

próprio gostava quando criança ou ainda 

gosta. Se a criança não se interessar pela 
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história, isto significa que os temas 

apresentados não despertaram uma resposta 

significativa neste momento de sua vida. 

Sugere-se então lhe contar um outro conto de 

fadas. Logo a criança indicará a importância de 

alguma história para ela. Se tudo der certo, o 

entusiasmo da criança será contagioso, e a 

história se tornará importante para ambos. 

Chegará o tempo em que a criança obterá tudo 

o que pôde da história preferida, ou os 

problemas que a perturbavam foram 

substituídos por outros que encontraram 

melhor expressão em outro conto. Por um 

certo período perderá o interesse nesta 

história e sentirá mais prazer numa outra. É 

sempre melhor seguir a orientação da criança 

para contar histórias de fadas.   

 

 

Os temas dos contos de fadas não são 

fenômenos neuróticos, algo que alguém se 

sente melhor entendendo racionalmente de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1006  Verônica Borba 

 

forma a poder se livrar deles. Tais temas são 

vivenciados como maravilhas porque a criança 

se sente entendida e apreciada bem no fundo 

de seus sentimentos, esperanças e 

ansiedades, sem que tudo isso tenha que ser 

puxado e investigado sob a luz austera de uma 

racionalidade que está aquém dela.  Os contos 

de fadas enriquecem a vida da criança e dão-

lhe umas dimensões encantadas exatamente 

porque ela não sabe absolutamente como as 

histórias puseram a funcionar seu encanto 

sobre ela (Bettelheim, 1980). 

 

Nos seus estudos sobre a Literatura 

Infantil, (Coelho, 1987), afirma que o 

“maravilhoso” sempre foi e continua sendo um 

dos elementos mais importantes na literatura 

destinada às crianças. Os contos de fadas 

podem ser decisivos para a formação da 

criança em relação a si mesma e ao mundo à 

sua volta. 
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O maniqueísmo que divide as 

personagens em boas ou más, belas e feias, 

poderosas ou fracas, etc. facilita à criança a 

compreensão de certos valores básicos da 

conduta humana ou convívio social (Coelho, 

1987).     

 

Segundo Coelho, os contos de fadas 

ensinam às crianças que, na vida real é 

necessário que estejamos sempre prontos 

para enfrentar qualquer problema e os contos 

dão sugestões de coragem e otimismo que 

serão de suma importância para que a criança 

atravesse e vença as inevitáveis crises de 

crescimento. 

 

Intuitivamente, a criança 

compreenderá que tais estórias, embora 

irreais ou inventadas, não são falsas, pois 

ocorrem de maneira semelhante no plano de 

suas próprias experiências pessoais (Coelho, 

1987). 
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Os contos de fadas têm como 

finalidade confirmar a necessidade de se 

suportar dores ou correr certos riscos para a 

descoberta da própria identidade. O final feliz 

tem como aliada à esperança, no fim das 

provações ou ansiedades.  
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CARACTERÍSTICAS DO LÚDICO NA 

APRENDIZAGEM 

 

Maria Inês Guereschi 

 

 

1.1 A memória da brincadeira 

 

 Através das brincadeiras a criança pode 

relacionar as questões internas e externas e se 

perceber como também perceber o mundo ao 

seu redor. Estas brincadeiras tornam-se fonte 

do seu crescimento que por sua vez a ajudará 

nos relacionamentos em grupo que é 

necessário porque proporciona uma vivência 

em coletivo, torna-se um eixo entre a relação 

pessoal e a de grupo. No momento em que 

acontece esta experiência a criança desperta  a 

criatividade e começa a utilizar sua 

personalidade integral, o brincar então passa a 

ser uma possibilidade de descobrir o seu eu. 
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 Para estudiosos na área de psicologia 

os jogos são fundamentais para a formação da 

personalidade e cognição das crianças, para a 

educação os jogos surgem como um suporte 

pedagógico.  

Desde o seu nascimento a criança é 

mergulhada em um contexto social, os adultos 

que convivem com ela se transformam em 

parceiros de seus jogos e brincadeiras e muitas 

vezes não se dão conta da importância de cada 

gesto ou palavra proferida nestes momentos. 

Alguns destes adultos cantam, transmitem 

conhecimentos e ensinam brincadeiras 

tradicionais e com isso a criança se insere na 

memória coletiva. Relacionando-se com estes 

conteúdos do passado e presente e com sua 

participação no grupo das brincadeiras, 

compreende o sentido do mundo e seu existir 

nele. 

A brincadeira é uma forma privilegiada 

de aprendizagem, na medida em que vão 

crescendo as crianças trazem para suas 
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brincadeiras o que vêem, escutam, observam e 

experimentam  estas brincadeiras ficam mais 

interessantes quando a criança combina os 

diversos conhecimentos que tiveram acesso, 

nessas combinações muitas vezes inusitadas 

aos olhos dos adultos, as crianças revelam 

suas visões de mundo e suas descobertas.  

 No passado os brinquedos eram iguais, 

tanto para meninos quanto para meninas, não 

havia diferença todos brincavam de cavalo-de-

pau, cata-vento, pião, etc., até os adultos 

também entravam na diversão, as mímicas, 

rimas entre outros jogos eram praticados por 

todos. Surgiam como forma de divertimento e 

conduzia o indivíduo a participar da 

comunidade e estabelecer relações sociais. 

 Ao observarmos atentamente como a 

criança brinca é possível perceber que os usos 

que fazem dos brinquedos e a forma de 

organizá-los estão relacionados com seus 

contextos de vida e expressam visões de seus 

mundos particulares. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1013  Maria Inês Guereschi 

 

 A reflexão sobre o brincar é muitas 

vezes desvalorizada em relação a outras 

atividades consideradas mais produtivas, 

existe um pensamento errôneo de que estas 

brincadeiras acabam ocupando o tempo que 

poderia ser desenvolvido com outras atividades 

mais significativas, baseando-se nos estudos 

realizados por Florestam Fernandes em seu 

livro Folclore e Mudanças Sociais na Cidade de 

São Paulo, Mª Alice Setúbal S. Silva concorda 

com as considerações de Florestam e as 

afirma:  

“(...) a permanência de grupos 
de brincadeiras, o que permite 
sua existência, qual sua 
importância e, ao mesmo 
tempo, quais são os elementos 
novos que estão surgindo 
paralelamente às brincadeiras 
folclóricas, e quais as 
mudanças que estão 
ocorrendo na cidade e que 
começam a dificultar as 
brincadeiras na rua e em 
grupo”.(1989: 74) 
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 Podemos então perceber que 

analisando a importância do brincar e das 

brincadeiras, sua presença é necessária desde 

um primeiro momento quando verificamos que 

este espaço é fundamental para o 

relacionamento em grupo e que esta atividade 

em grupo conduz a criança no envolvimento 

maior nas relações sociais, permite o 

envolvimento da criança com valores humanos, 

universais que aparecem no convívio da 

comunidade dando um significado a si própria. 

  Todas as brincadeiras são meios de se 

chegar ao coletivo geral da humanidade, 

trabalhando com questões importantes desde 

a origem do ser humano como o medo e o faz-

de-conta e podendo ir mais além nas relações 

sociais quando envolve a competição e como 

lidar como o ganhar e o perder. 

 Antigamente o tempo não passava, o 

tempo era longo até mesmo para a criança, 

hoje com a chegada das modernidades e 

conseqüências dela, o tempo não permite que 
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se tenha uma integração entre os indivíduos da 

sociedade que vivem em função desse tempo, 

hoje a vida da criança passa em um fechar de 

olhos, pois ela esta tão ocupada e recebe 

tantas responsabilidades que não percebe sua 

semana passar, perde então o tempo de 

pensar, assimilar tanta informação e se 

aprofundar nos conhecimentos e aproveitar os 

momentos de brincar.  

O brincar é um elemento essencial na 

construção da identidade da criança, ela 

precisa continuar brincando e buscando 

espaço para mostrar sua imaginação e 

criatividade. 

Para  Negrine (1994), todo ser humano 

pode beneficiar-se de atividades lúdicas, tanto 

pelo aspecto de diversão e prazer, quanto pelo 

aspecto da aprendizagem. Através das 

atividades lúdicas desenvolvemos várias 

capacidades, exploramos e refletimos sobre a 

realidade, a cultura na qual vivemos, 
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incorporamos e, ao mesmo tempo, 

questionamos regras e papéis sociais.  

Pode-se dizer que nas atividades lúdicas 

ultrapassa a realidade e transforma a 

imaginação.  A inclusão de brincadeiras, jogos 

e brinquedos na prática pedagógica, podem 

desenvolver diferentes e inúmeras 

aprendizagens ampliando os significados tanto 

para crianças como para os jovens. 

Assim, é muito importante a brincadeira 

para o desenvolvimento da criança, pois é 

através dela que a criança consegue expressar 

seus sentimentos em relação ao mundo.  

 

As atividades lúdicas 
preparam a criança para o 
desempenho de papéis 
sociais, para a compreensão 
do funcionamento do mundo, 
para demonstrar e vivenciar 
emoções. Quanto mais a 
criança brinca, mais ela se 
desenvolve sob os mais 
variados aspectos, desde os 
afetivo-emocionais, motor, 
cognitivo, até o corporal. 
(PAPALIA: 1981,p.32) 
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Portanto  a brincadeira não é só uma 

vontade da criança, mas uma atividade cheia 

de importancias sociais que precisa de uma 

boa orientação. Tudo gira em torno do lúdico, 

pois na brincadeira é possível internalizár e 

criar uma situação imaginária de reprodução da 

realidade.  

 

É através da brincadeira que a 
criança consegue adquirir 
conhecimento, superar 
limitações e desenvolver-se 
com indivíduo. Com 
imaginação, apresentação, 
simulação, as atividades com 
jogos são considerados como 
estratégia didática, facilitadora 
da aprendizagem, quando as 
situações são planejadas e 
orientadas por profissionais ou 
adulto, visando aprender a 
construção de algum tipo de 
conhecimento. (PAPALIA: 
1981,p.35) 

 

Para  Papalia (1981), o lúdico enquanto 

recurso pedagógico na aprendizagem, deve 

ser encarado de forma séria, competente e 
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responsável. Usado de maneira correta, 

poderá oportunizar ao educador e ao 

educando, importantes momentos de 

aprendizagens.  

Considerando-se sua importância na 

aprendizagem, o lúdico favorecerá o pleno 

desenvolvimento da criatividade da criança, 

cabendo ao professor intervir de forma correta, 

respeitando o desenvolvimento e as 

habilidades do repertório da aprendizagem 

infantil. 

Para Papalia (1981), durante as 

atividades lúdicas, os professores podem 

perceber traços de personalidade do 

educando, de seu comportamento individual e 

em grupo e o ritmo de desenvolvimento de 

cada criança.  

Toda atividade lúdica pode ser 

desenvolvida em diversas faixas etárias, mas 

deve-se respeitar seu procedimento de 

aplicação, da metodologia e no ministrar de 

suas estratégias, de acordo com as 
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necessidades específicas de cada faixas 

etárias.  

De acordo com Papalia (1981) as 

crianças de: 2 a 3 anos, possuem necessidade 

de manipular materiais variados; precisam 

desenvolver seus músculos e sua imaginação; 

precisam estimular a sua criatividade; 

necessitam conviver com outras crianças; 

precisam que sua observação seja ativada e 

que o conhecimento de objetos que as cercam 

seja despertado; e descobrir seu próprio corpo. 

Com crianças de 4 a 6 anos, de acordo 

com Papalia (1981) elas: gostam de ser 

elogiadas; adoram novidades; exigem troca 

constante e rápida de ações; precisam de 

regras e limites, que desafiem sua imaginação; 

necessitam de motivação; começam a ter 

curiosidade sexual; apegam-se a familiares; 

necessitam de autocontrole das emoções 

diante de medos de coisas ou de situações; 

adoram mostrar o que sabem fazer. 
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Já com crianças de 7 a 9 anos, de 

acordo com Papalia (1981) elas: tem grandes 

movimentos no esforço físico; precisam de 

motivação no desenvolvimento do seu 

intelecto; necessitam de motivação para o 

convívio social; requerem reforço nas 

atividades sobre as diferenças entre grande e 

pequeno, direita e esquerda, claro e escuro ou 

outros elementos.  

 De acordo com Papalia (1981) com 10 a 

12 anos, as crianças têm grande interesse e 

necessidade de atividades ao ar livre, jogos de 

equipes; necessitam de autonomia e 

oportunidades de aceitação dentro de um 

grupo; precisam de atividades específicas para 

meninos ou meninas; necessitam de atividades 

que possam contribuir para autocrítica e o 

reconhecimento de suas dificuldades; 

possuem grande interesse em jogos atividades 

de grupo, músicas do momento e ações de 

humor; precisam trabalhar a sensibilidade e o 
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ciúme com o uso de técnicas e dinâmicas 

individuais e em grupo. 

 Dos 13 anos em diante 

• Possuem interesse por assuntos 

culturais e religiosos, buscando assim 

seus ideais; 

• Tendem a aperfeiçoar suas habilidades 

motoras enfatizando as atividades 

esportivas; 

• Os meninos necessitam de atividades 

de maior intensidade, com ações que 

exigem força, resistência, velocidade e 

coragem; 

• As meninas se interessam mais por 

atividades esportivas de menor esforço 

e de maior habilidade; 

• Apreciam atividades ao ar livre,  

• Necessitam de atividades que 

trabalhem grupos musculares, os 

movimentos gerais e a flexibilidade. 

Para Papalia (1981), as necessidades 

físicas e psicológicas de crianças e jovens, 
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sugere-se as atividades que trabalhem com o 

intelecto, com corpo e com o social. 

Essas atividades têm por objetivo ajudar 

as crianças a entrarem em contato com o 

mundo do conhecimento e da informação e 

desenvolver suas habilidades de criar e 

relacionar esses conhecimentos, pois só assim 

elas serão capazes de desenvolver uma 

linguagem e aprender a dominar todo tipo de 

informação. 

 

 

1.2 O aspecto lúdico da aprendizagem 

 

 

 O aspecto Lúdico na aprendizagem 

mostra-se presente não somente nas 

brincadeiras, mas também na maneira como a 

criança vê, pensa e representa tudo o quê 

conhece e teve contato em sua vida, fazendo 

ligação entre o mundo em que vive e tudo o que 
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existe neste mundo, inclusive suas relações 

com outras pessoas. 

Então ao relacionar-se com o mundo e 

as pessoas a criança constrói o seu próprio 

mundo e se baseia nesse seu contato para 

desenvolver suas ações, a criança por sua 

essência e natureza brinca, é através da 

brincadeira que ela vai se apropriar dessas 

informações para criar este mundo  

 

“Brincar é uma atividade 
essencialmente humana, 
principal modo de expressão 
da infância (...). Brincar para a 
criança, é uma atividade 
imaginativa e interpretativa 
que compreende o corpo e 
mente e revela experiências 
que envolvem os sentidos de 
modo a favorecer que o mundo 
ganhe sentido para a criança” 
(PAPALIA:1981; p. 45). 

 

 Temos então que perceber e reconhecer 

a brincadeira como algo essencial tanto para o 

desenvolvimento da criança transformando-a 

em um sujeito histórico-social e também como  
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facilitadora de aprendizagem por ter uma 

relação estreita entre realidade e imaginação, 

diz Negrine (1994:75), “(...) a precariedade da 

brincadeira, está no fato de que ela se acha 

sempre na linha teórica existente entre o 

subjetivo e o que é objetivamente percebido”,  

podemos entender que do ponto de vista 

pedagógico  nos utilizarmos da brincadeira  é 

uma maneira de facilitar que o aluno se 

aproprie da informação de forma mais 

tranquila. 

De acordo com Aranha (2002): 

 
 
João Amós Comenius 
fundador da didática moderna 
da pedagogia. Criou uma 
escola para crianças onde 
recomendava experiências 
com brinquedos para exercitar 
os sentidos externos. 
(ARANHA. 2002, p.108). 

 

Aranha (2002) ressalta que toda a 

aprendizagem só ocorre através da prática 

principalmente quando afirma que: 
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A natureza de todas as coisas 
que nascem se moldam com 
facilidade quando ainda são 
tenras, ao passo que, 
endurecidas, se recusam a 
obedecer. A cera, quando está 
mole, pode ser moldada e 
endurecida é capas de 
quebrar. Uma arvorezinha 
pode ser plantada, 
transplantada, podada, 
dobrada para um lado ou para 
o outro; uma árvore crescida 
nunca. (ARANHA. 2002, 
p.109). 

 

Para o autor, o que os educadores 

devem compreender é como oferecer, as 

crianças, o jogo e a brincadeira de forma 

diferenciada e positiva.  

Fazendo aprendemos a fazer com 

regras. O ensino deve ser feito pela ação e 

estar voltado para a ação. (ARANHA. 2002, 

p.108). 

 

Deve-se portanto aproveitar 
cada vez melhor a fase da 
criança na educação infantil. O 
autor comenta: “A formação do 
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homem é muito fácil na 
primeira infância, ou melhor, 
só pode ser dada nessa 
idade”.(ARANHA, 2002 p. 77.) 
 

 

Nas leituras de Aranha (2002), 

Rousseau, provocou uma revolução na 

pedagogia onde inverteu o modelo pedagógico 

onde centraliza os interesses pedagógicos no 

aluno, não mais no professor. Mais que isso, 

ressalta a especificidade da criança, que não 

deve ser encarada como adulto em miniatura. 

Para o autor o importante é valorizar a 

criança no processo educacional na primeira 

infância. Para ele, a educação deve ser de 

acordo  com a aprendizagem é adquirida 

através das experiências. 

A autora fala também que a criança uma 

folha em branco. Rousseau dizia que a 

educação da criança deve ser livre expressão 

das atividades naturais da própria criança.  

 

A natureza quer que as 
crianças sejam crianças antes 
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de ser homens. Se quisermos 
perturbar essa ordem, 
produzimos frutos precoces, 
que não terão maturação nem 
sabor e não tardarão em 
corromper-se; teremos jovens 
doutores e crianças velhas. 
(ARANHA. 2002, p.108). 

 

Faz parte da natureza dela. Para 

Rousseau segundo Aranha (2002) a criança 

devia ser educada, com liberdade e viver cada 

fase da infância até a puberdade. Liberdade 

não significa a realização de seus impulsos e 

desejos, mas uma dependência das coisas. 

Rousseau condenava, os métodos de 

ensino utilizados, que pregava sua substituição 

pela experiência direta por parte dos alunos, a 

quem caberia conduzir pelo próprio interesse o 

aprendizado. 

 

Froebel em sua principal 
contribuição pedagógica 
resulta da atenção para com 
as crianças na fase anterior ao 
ensino elementar, ou seja, a 
educação de primeira infância. 
Ele funda os o jardim de 
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infância. (ARANHA. 2002, 
p.143) 

 

De acordo com Aranha (2002), Froebel 

foi o primeiro a reconhecer verdadeiramente, a 

importância do lúdico. Froebel, como ressalta 

Aranha (2002), concebia a criança como uma 

planta. 

Por meio da relação que mantinha com 

os brinquedos e jogos direcionados, livres ou 

espontâneos. Assim, Froebel, de acordo com 

Aranha (2002), privilegia a atividade lúdica por 

perceber o significado e a função da 

brincadeira para o desenvolvimento sensório-

motor, e ainda cria métodos de acordo com a 

imaginação e vivência. 

Kishimoto (2002) fala que Froebel 

defendia o lúdico na infância como um meio 

para o ensino. E a proposta de Froebel se 

caracterizava no caráter lúdico, pois esse era o 

fator determinante da aprendizagem das 

crianças. Assim, a autora afirma: 
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[...] Froebel acreditou na 
criança, e desejou a expressão 
da natureza infantil por meio 
de brincadeiras livres e 
espontâneas. inaugura uma 
Pedagogia tendo a 
representação simbólica como 
eixo educativo, sendo 
reconhecido por isso como 
psicólogo da infância. 
(KISHIMOTO. 2002, p. 57). 

 

“Froebel o primeiro experimentador, foi 

ele que elevou o jogo como parte da prática 

pedagógica, com o uso de jogos e brinquedos”. 

(KISHIMOTO. 2002, p. 61) 

Pois Froebel, conforme a autora, 

afirmava que as brincadeiras e jogos são 

atividades que caracteriza a criação de 

significados, como: o faz-de-conta e fantasias, 

em ambientes livres e espontâneos, utilizando 

o próprio corpo para interagir com o brinquedo. 

E por meio dos brinquedos, cria espaço para a 

criança ter iniciativa e expressar sua fala, 

representando no próprio imaginário. 

Segundo Kishimoto: 
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As obras de Froebel 
despertam o interesse pela 
auto-atividade da criança, 
liberdade de brincar e 
expressar tendências internas 
e pelo jogo como fator de 
desenvolvimento integral na 
criança. O papel da 
brincadeira enquanto 
elemento para o 
desenvolvimento simbólico, 
parece ter sido pouco 
percebido. (KISHIMOTO. 
2002, p. 71)  

 

Pelas colocações da autora, percebe-se 

o valor que Froebel atribuía as atividades 

lúdicas na educação da criança. Contudo, 

desde aquela época, nem todos achavam que 

esse tipo de atividade deveria ser levado a 

sério.  

Kishimoto (2002) comenta que no Brasil 

as palavras como “jogo”, “brinquedo e 

brincadeira” são usadas de maneira vaga, e 

isso representa a definição restrita que ainda 

existe neste campo. 

“A médica italiana Maria Montessori 

(1870-1952) interessa-se inicialmente pela 
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educação de crianças deficientes mentais, e 

faz observações importantes sobre a psicologia 

infantil”. (ARANHA. 2002, p.172) 

De acordo com a afirmação de Aranha, 

Montessori, criou seu método a partir da 

pesquisa e observação com crianças com 

problemas mentais.  

Para Montessori, conforme Aranha 

(2002), estimulando a parte sensório motora, 

estaria, também estimulando a mente, como 

forma de alimentação, pois, corpo e mente, 

caminham juntos. 

Assim, todas as atividades dos órgãos 

dos sentidos eram bem valorizadas, como por 

exemplo, sons, qualidades táteis,  

“Dewey filosofo renomado defende o 

conhecimento como uma atividade dirigida que 

não tem um fim em si mesmo, mas está voltado 

para a experiência”. (ARANHA. 2002, p. 171) 

Para tanto, conforme Aranha (2002), 

Dewey acredita que a atividade lúdica é um 

fator importante para o desenvolvimento da 
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criança, com essas atividades como fonte 

importante na educação das crianças. Poucas 

teorias deram importância ao lúdico como as 

dele. 

Para ele, como afirma Aranha, a escola 

deve oferecer sugestões significativas, com o 

intuito de trabalhar conteúdos do cotidiano do 

aluno, ou seja, a realidade em que o mesmo 

está inserido. 

“Vygotsky junto com seus colaboradores 

desenvolveu uma teoria original e fecunda. Ele 

produziu volumosa obra escrita além de ter 

aplicado suas teorias em múltiplas atividades”. 

(ARANHA. 2002, p.186) 

Para Vygotsky, segundo Aranha (2002), 

a brincadeira, o jogo são específicas da 

infância, onde a criança cria a realidade usando 

sistemas simbólicos. É uma atividade social, 

com contexto cultural e social. 

 

A noção de zona de 
desenvolvimento proximal 
interliga a sensibilidade do 
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professor em relação às 
necessidades e capacidade da 
criança. As brincadeiras que 
são oferecidas à criança. A 
mãe, os companheiros fazem 
um papel muito importante de 
interferência na brincadeira 
assim como o professor em 
seus estudos. (ARANHA, 
2002, p.186) 

 

Vygotsky (1984), classifica o brincar em 

três fases. Na primeira a criança começa a 

falar, andar e movimentar-se em volta das 

coisas. 

A segunda fase a criança copia o 

modelo dos adultos. E a última fase surgem 

através das regras e normas a elas associadas. 

Seguindo essa linha, Vygotsky (1984) 

afirma que é enorme a influência do brinquedo 

no desenvolvimento da criança. É no brinquedo 

e no jogo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva. 

“Piaget influenciou a pedagogia do 

século XX. Suas primeiras obras provoca 

repercussão, sobretudo a psicologia genética, 
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que investiga o desenvolvimento cognitivo da 

criança desde o nascimento até a 

adolescência”. (ARANHA, 2002, p.184) 

Para Piaget (1975), tanto a brincadeira 

como o jogo é essencial para contribuir no 

processo de aprendizagem. Para ele o lúdico é 

o berço obrigatório das atividades intelectuais 

da criança. No entanto, quando tomou 

conhecimento e compreendeu melhor as 

ideias, este estará assimilando e acomodando 

o novo conhecimento. 

A autora afirma que Piaget acreditava 

que a atividade lúdica é importante na vida da 

criança, já que quando as crianças jogam 

assimilam e transforma a realidade. 

“Wallon, com base na concepção 

dialética marxista, orienta suas observações 

sobre as anomalias psicomotoras de crianças 

doentes. Desenvolve então uma teoria para 

explicar o processo mental”. (ARANHA, 2002, 

p.186) 
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Para ele brincar é uma forma 
livre e individual. Ele afirma 
que o caráter emocional em 
que as crianças se envolvem 
com os jogos se desenvolvem, 
demonstrando seu interesse 
pelas relações sociais infantis 
nos momentos do jogo e seus 
aspectos relativos à 
socialização. (ARANHA. 2002, 
p.110). 

 

Gardner (2005) ao debater sobre o 

processo de aprendizagem ele afirma: 

Seres humanos têm capacidades tremendas 

para aprender e se desenvolver, como pode 

ser facilmente visto durante os primeiros anos 

de vida, e, pelo menos, algumas crianças 

continuam a demonstrar a pronta assimilação e 

um domínio impressionante depois que 

ingressam na escola e em outros meios 

educacionais.  

“O problema não e tanto uma dificuldade 

na aprendizagem escolar por si, mas de 

integrar o conhecimento notacional e 

conceitual”. (GARDNER, 2005, p. 39). 
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           Assim, independente da idade, as 

crianças através de suas brincadeiras mostram 

de forma irresistível uma grande atração por 

essa atividade, inclusive por meio de 

repetições espontâneas. 

Motivo que ao comentarmos sobre o 

termo brinquedo logo lembramos de criança. 

Brinquedo e criança são duas coisas 

inseparáveis. Ninguém põe em dúvida que 

brincar não só faz parte da vida da criança, mas 

é a própria criança.  

Quando olhamos para uma criança e 

observamos seu raciocínio através de seu 

comportamento, podemos notar que toda sua 

vida é iluminada pela brincadeira. 

Kishimoto (1998), diz que a atividade 

lúdica é o berço da criança, e á à prática 

educativa. Toda criança brinca. No brinquedo, 

entra em ação a fantasia. A criança ao brincar, 

transforma a realidade o transforma; cria 

personagens e mundo de ilusão. 
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Fazendo das brincadeiras um o 

imaginário, muito pode ser trabalhado. Contar, 

ouvir histórias, dramatizar, jogar com regra, 

desenhar, entre outras atividades, constituem 

meios prazerosos de aprendizagem. 

Através delas a criança expressa suas 

criações e emoções o raciocínio lógico, a 

aceitação de regras, socialização, 

desenvolvimento da linguagem entre as 

crianças são algumas importantes habilidades 

desenvolvidas durante as brincadeiras.  

Para Vygotsky (1989:p.41), 

 

[...] na situação de brincadeira 
a criança se projeta nas 
atividades adultas de sua 
cultura e ensaia seus futuros 
papéis e valores. Ela começa a 
adquirir motivação, as 
habilidades e as atitudes com 
a interação da idade. 

 
 

Dessa forma, brincando, a criança 

desenvolve seu senso de companheirismo. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1038  Maria Inês Guereschi 

 

Aprende regras e conseguir uma participação 

satisfatória.  

Para Piaget (1975), as atividades lúdicas 

são para as crianças elementos essenciais 

para suas vivências, motivo pelo qual que irá 

contribuir de maneira eficaz na produtividade 

quando adulto. (ARANHA. 2002, p.118). 

Na visão de Vygotsky In Kishimoto 

(2002), a brincadeira, o jogo, é uma realidade 

especifica da infância, em que a criança recria 

a realidade usando sistemas simbólicos. É uma 

atividade social, um contexto cultural e social. 

Vygotsky In Kishimoto (2002: p.118), 

afirma que: “é enorme a influência do 

brinquedo no desenvolvimento de uma criança. 

É no brinquedo que a criança aprende agir 

numa esfera cognitiva”. 

 
O brincar é o caminho natural 
do desenvolvimento humano, 
é competente nos seus efeitos 
e oferece meios para a 
construção de uma base sólida 
para toda a vida, pois é capaz 
de atuar no desenvolvimento 
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cognitivo e emocional de forma 
natural. (ARANHA. 2002, 
p.120). 

 

Vemos, portanto que, o brinquedo 

caracteriza-se pela presença do outro. Brincar 

é estar junto com o outro. Significa sentir-se 

feliz, é socializar-se. 

De acordo com Kishimoto (2002), o ato 

de brincar proporciona uma mudança 

“significativa” na “consciência infantil” pelo 

motivo de determinar das crianças um jeito 

mais “complexo” de conviver com o mundo. 

 

 

1. 3 Jogos e brincadeiras na educação 

  

A definição de jogo é muito complexa, 

pois há vários tipos: uns com forte presença de 

situação imaginária e outros com regras 

padronizadas. Uma mesma conduta pode ser 

jogo ou não em diferentes culturas, 

dependendo do significado a ela atribuído. 
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Jogos e brinquedos  são chamados de 

materiais lúdicos. O sentido do jogo depende 

da linguagem de cada contexto social que 

constrói uma imagem de jogo conforme seus 

valores e modo de vida, que se expressa por 

meio de uma linguagem. As regras permitem 

diferenciar cada jogo, quando alguém joga, 

está executando as regras do jogo e ao mesmo 

tempo desenvolvendo uma atividade lúdica.  

 O jogo estimula a representação, a 

expressão de imagens que evocam aspectos 

da realidade, e um dos seus objetivos é dar a 

criança um substituto dos objetos reais para 

que possa manipulá-los. 

 Quando a criança representa realidades 

através da imaginação usa os brinquedos que 

expressam preferencialmente personagens 

sobre formas de bonecos, mistos de homens, 

animais, máquinas e monstros, o brinquedo 

então propõe um mundo imaginário, criador do 

objeto lúdico que integra predominantemente 

elementos da realidade. 
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 Cada cultura tem maneiras de ver a 

criança, de tratar e educar o que deve ser claro 

em qualquer uma delas é uma especificidade 

infantil, a criança como portadora de uma 

natureza própria que deve ser desenvolvida. A 

infância expressa na brincadeira o mundo real, 

com seus valores, modos de pensar e agir e o 

imaginário do criador do objeto. O jogo 

acontece em um tempo e espaço, com uma 

seqüência própria da brincadeira, quando a 

criança brinca toma uma certa distância entra 

no mundo imaginário. 

 Desde a Antiguidade Greco-Romana o 

jogo é visto como recreação. Na Idade Média 

ele serviu para divulgar princípios de moral, 

ética, conteúdos de história, geografia e outros, 

a partir do Renascimento houve um período de 

“compulsão lúdica” que se fixou no período do 

Romantismo com uma nova percepção de 

infância e de acordo com as necessidades o 

jogo infantil tornou-se uma forma adequada 

para a aprendizagem dos conteúdos escolares 
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e o pedagogo deveria dar forma lúdica aos 

conteúdos que são vistos como instrumento de 

ensino que propicia desenvolvimento da 

linguagem e do imaginário. 

 Filósofos e educadores como Jean-Paul 

Richter, Hoffmann e Fröebel, consideram o 

jogo como conduta espontânea e livre, 

instrumento de educação da pequena infância 

e de acordo com a teoria Piagetiana ao 

manifestar a conduta lúdica à criança 

demonstra o nível de seus estágios cognitivos 

e constrói conhecimentos, para psicólogos a 

brincadeira infantil é o meio de estudar a 

criança e perceber seus comportamentos. 

 O jogo na educação infantil significa 

passar para o campo do ensino-aprendizagem 

condições para aumentar a construção do 

conhecimento, introduzindo as propriedades 

do lúdico, do prazer, da capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivadora.  Na 

brincadeira do faz-de-conta a criança esta 

aprendendo a criar símbolos e o imaginário 
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vem de experiências anteriores adquiridas 

pelas crianças em diferentes contextos, os 

jogos de construção servem para enriquecer a 

experiência sensorial, estimular a criatividade e 

desenvolver habilidades na criança. 

 

1.4 A importância do brincar na pré-escola 

 

 Foi percebido que o momento em que 

mais contribuímos para o desenvolvimento das 

crianças em sua independência refere-se aos 

momentos de brincadeiras. Com isso criou-se 

um vínculo entre o brincar e a pré-escola, 

surgindo várias tendências pedagógicas que 

interpretam essa atividade infantil das mais 

diferentes maneiras, fato que resulta em 

propostas variadas de trabalho.  

Levando-se em consideração o papel 

educacional da pré-escola para as crianças 

pequenas faz-se necessária à compreensão 

das brincadeiras enquanto atividades sociais.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1044  Maria Inês Guereschi 

 

A pré-escola é por um lado vista como 

um fenômeno educacional caracterizado como 

tipicamente urbano, em contra-partida acolhe 

crianças cuja atividade fundamental do ponto 

de vista afetivos, social e cognitivo que com 

suas brincadeiras e faz-de-conta vem 

marcadas pelos acontecimentos e relações 

sociais vividas de forma muito particulares por 

elas que interagem entre si, possibilitando uma 

troca de experiências. 

 Antigamente os greco-romanos 

baseavam-se nas idéias de Platão e Aristóteles 

que tinham o brinquedo como ferramenta para 

a educação associando a idéia de estudo ao 

prazer. A concepção de educação infantil que 

se criou no decorrer dos tempos é o da 

inserção das crianças nas brincadeiras, nos 

materiais pedagógicos e nos “treinos” de 

habilidades e funções específicas. 

 A criança passou a ser um cidadão com 

uma imagem social contraditória, sendo ao 

mesmo tempo o reflexo do que o adulto e a 
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sociedade queriam que ela fosse e do que 

temiam que se tornasse. Também eram vistos 

como livres para descobrirem-se e educados 

para não exercerem sua liberdade. 

 Tanto no Brasil como em outros países, 

a história dos sistemas pedagógicos pré-

escolares revela o aparecimento da infância 

enquanto categoria social diferenciada do 

adulto em função de sua brincadeira ou daquilo 

que denominou ‘ofício de criança’. por esta 

afirmação fica claro uma visão 

descontextualizada, a criança não nasce 

sabendo as brincadeiras, ela necessita que o 

adulto a ensine, caso contrário se tornará um 

adulto em miniatura. 

 Ao didatizar as atividades lúdicas, a 

escola esta impedindo as crianças de serem 

independentes, limitando-as a exercícios 

repetitivos que bloqueiam a produção das suas 

organizações, infantilizam suas ações 

simbólicas a meramente algo facilitador da 

transmissão de conhecimento e visão de 
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mundo feita pelo professor, facilitando seu 

trabalho. 

 A brincadeira não é o resultado da 

convivência de uma só pessoa e sim, de uma 

cultura. A brincadeira supõe de antemão uma 

aprendizagem da sociedade, aprende-se a 

brincar, é uma forma de comportamento social 

que se separa do trabalho e do tempo diário da 

vida, construindo-o de novo para entender 

segundo uma ligação de pensamentos restritos 

e organizados no tempo e no espaço. 

 É uma forma de atividade infantil que 

usa a imaginação e gera uma oportunidade 

educativa única para as crianças. Brincando as 

crianças pensam e experimentam situações 

novas e de seu dia-a-dia sem pressões 

estabelecidas, pode também, ser o espaço de 

renovação de valores ao qual as crianças 

defrontam-se diariamente. A partir de uma 

decisão pedagógica sobre os caminhos que se 

quer tornar ampla ou não a aprendizagem, a 

brincadeira pode também ser um meio de 
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interação e de se colocar frente a frente 

diferentes crianças com diferentes pontos de 

vista e dar-se à elas oportunidade de liberdade 

de brincar na situação simbólica, de se por 

contra as regras e de estabelecerem o limite da 

realidade ou das regras do próprio jogo. 

 Com a vivência desses conflitos as 

crianças podem enriquecer as relações e 

caminhar na direção da autonomia e 

cooperação, compreendendo e agindo na 

realidade de forma ativa e construtiva, portanto 

a brincadeira é uma situação privilegiada de 

aprendizagem infantil, onde o desenvolvimento 

pode alcançar níveis mais complexos, 

exatamente pela possibilidade de interação 

entre os pares em uma situação imaginária e 

pela negociação a regras de convivência e de 

conteúdos temáticos. 
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INCLUSÃO SOCIAL DO SURDO 
E DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS 
 

Tatiane Clair Santos da Silva 

 
RESUMO 
 
 
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo 
comprovar que é possível incluir uma pessoa 
surda à sociedade. Analisa-se neste trabalho 
que tem sido um desafio a inclusão dos 
indivíduos portadores de necessidades 
educativas especiais no Brasil. Discutir sobre a 
educação dos surdos e como ela vem existindo 
aponta para a realidade das suas 
necessidades que por muito tempo foi 
negligenciada. A história e luta que o Surdo 
trava ao longo dos séculos pela inclusão e 
socialização da comunidade na sociedade. 
Apesar de todo o sofrimento enfrentado, o 
Surdo, desde o início luta por inserir-se na 
sociedade com uma comunicação diferente, 
mas comunicação. Comprova-se através de 
estudiosos que a Língua dos Surdos, Libras é 
tão eficiente para a comunicação quanto outra 
qualquer, com vocábulos e gramática próprios. 
Houve durante séculos lutas nas quais o Surdo, 
muitas vezes foi derrotado, perdendo o direito 
ao respeito, à dignidade, à educação e a ser 
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humano, todavia, nesta luta o Surdo conseguiu 
o respaudo de segmentos sociais, como por 
exemplo, a Declaração de Salamanca, 
Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos (1990), Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Lei 10.436/02 que legalizou 
a Libras- Língua Brasileira de Sinais, com o 
objetivo à inclusão social e de garantirem a 
igualdade educacional e atendimento integrado 
para os alunos com deficiência auditiva na rede 
regular de ensino. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
Desde tempos antigos, os surdos tiveram que 
travar grandes batalhas pela aceitação numa 
sociedade que muitas vezes não os 
consideravam nem mesmo seres humanos. 
Muitas lutas e sofrimentos os surdos tiveram 
que enfrentar pela aceitação de sua língua e de 
sua cultura. Durante muito tempo a população 
de surdos foi vista não pelo que realmente 
eram, mas pela deficiência que apresentam. 
Entretanto, respaldos de alguns importantes 
documentos como a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos (1990), Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Com a 
ocorrência do congresso de Milão muitos 
professores de Surdos por serem ouvintes 
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posicionaram-se contra a formalização da 
Língua de Sinais por não acreditarem que a 
Língua-Mãe dos surdos pudesse ser eficiente. 
E somente poucos posicionaram a favor dos 
Surdos que lutaram incansavelmente por esta 
causa, todavia, a eficiência da Libras-Língua 
Brasileira de sinais, e a Declaração de 
Salamanca (UNESCO, 1994), levanta 
aspectos do contexto brasileiro a serem 
considerados na adoção e na implantação do 
processo de inclusão. “Educação inclusiva é o 
modo mais eficaz para construção de 
solidariedade entre crianças com 
necessidades educacionais especiais e seus 
colegas”, segundo a Declaração de Salamanca 
(UNESCO). 
 
A inclusão é uma necessidade que atualmente 
ganha cada vez mais respeito e 
respaldo nas escolas de ensino regular, a 
educação impõe como primazia e de 
importância maior dentro das perspectivas para 
atender as crescentes exigências na 
sociedade. Se antes os deficientes auditivos 
eram desrespeitados, ignorados, excluídos e 
muitas vezes eliminados, hoje a educação 
inclusiva encontra-se em processo de 
evolução. 
 
Por esse motivo, o foco da educação especial 
tem seu olhar voltado para uma 
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sociedade inclusiva que reconhece seus 
deveres e direitos que devem ser respeitados. 
A principal preocupação da educação do 
momento é o desenvolvimento do homem de 
forma integral e absoluta fundamentada no 
equilíbrio entre interesses individuais e sociais. 
“Educação para todos” significa compromisso 
que o país assume para combater a exclusão e 
alcançar seu objetivo de incluir todos os 
cidadãos, que apresentem ou não, qualquer 
necessidade especial. 
 
Dessa forma, essa pesquisa visa comprovar, 
através de importantes documentos e autores, 
que o Surdo batalhou por suas conquistas de 
inclusão na sociedade, e por validar seus 
direitos e deveres e que a Libras é eficiente 
como Língua dos Surdos. A lei 10.436 
(24/04/2002) reconhece a legitimidade da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,(através 
dos Art. 22 e 23) .Com isso seu uso pelas 
comunidades surdas ganha respaldo do poder 
e dos serviços públicos. Esta lei foi 
regulamentada em 22 de dezembro de 2005, 
pelo Decreto de nº. 5.626/05 que estabelece a 
inclusão da LIBRAS como disciplina curricular 
nos cursos de magistério, pedagogia e 
fonoaudiologia, do ensino público e privado, e 
sistemas de ensino estaduais, municipais e 
federais (Cap.II, art. 3º.). 
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Libras 
 
 
Língua Brasileira de sinais é a língua materna 
e é o modo de comunicação dos surdos. 
Enquanto que os outros idiomas usam as vias 
orais, a libras utiliza-se dos gestos, pontos de 
configuração de sinais e a fisionomia. 
Categoricamente, é difícil explicar o porquê de 
algo tão presente no mundo ter sido tão 
posteriormente regularizado: A lei 10.436/02. 
 
A lei 10.436/02 foi sancionada somente no dia 
24 de abril de 2002. 
 
O Presidente da República faz saber que o 
Congresso Nacional decreta e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1o É reconhecida como meio legal de 
comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos 
de expressão a ela associados. 
 
Parágrafo único. Entende-se como Língua 
Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema 
linguístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constitui um 
sistema linguístico de transmissão de idéias e 
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fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil. 
 
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder 
público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas 
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio 
de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil. 
 
Art. 3o As instituições públicas e empresas 
concessionárias de serviços públicos de 
assistência à saúde devem garantir 
atendimento e tratamento adequado aos 
portadores de deficiência auditiva, de acordo 
com as normas legais em vigor. 
Art. 4o O sistema educacional federal e os 
sistemas educacionais estaduais, municipais e 
do Distrito Federal devem garantir a inclusão 
nos cursos de formação de Educação Especial, 
de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 
níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, como parte 
integrante dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 
 
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais 
- Libras não poderá substituir a 
modalidade escrita da língua portuguesa. 
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Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Brasília, 24 de abril de 2002; 181o 
da Independência e 114o da 
República.Segundo Monteiro (2006) apesar de 
todas as dificuldades enfrentadas no Brasil, 
quanto aos que possuem essa deficiência, já 
são, atualmente mais de 5,7 milhões, segundo 
dados do IBGE (divididos em surdos profundos 
e deficientes auditivos). Em São Paulo são 
480.000 e na capital paulista são 150.000 
surdos e deficientes.  
 
A deficiência auditiva é a diminuição da 
audição e produz uma redução na percepção 
de sons que dificulta a compreensão de 
palavras. A cada perda, aumenta a dificuldade 
para ouvir e para falar. O deficiente auditivo é 
aquele que com a utilização de prótese auditiva 
(aparelho de ampliação sonora) poderá 
reconhecer os sons da fala. A surdez pode ser 
caracterizada pela impossibilidade de se ouvir 
mesmo com a utilização de prótese. (MEC-
2001). 
 
 
Reconhecimento da Libras 
 
 
Somente quando a língua de um povo é aceita 
e reconhecida é que o povo passa a ser um 
povo e as pessoas que a constituem, cidadãos. 
Com a lei que institui a Libras como língua 
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materna dos surdos, então esse povo passa a 
existir e é reconhecido pela sociedade como 
parte, com direitos e deveres, a partir dessa lei 
o comportamento e a visão da sociedade 
muda. Desde 1991 tramitava no congresso 
essa lei, entretanto, a lei da Libras só foi 
sancionada em 2002, todavia somente em 22 
de dezembro de 2005 é que sua 
regulamentação foi aprovada, no decreto 
5.626. 
 
No artigo 2º tem-se deferido o que são pessoas 
com surdez: “Considera-se pessoa surda, 
aquele que, por ter perda auditiva, compreende 
e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da língua Portuguesa 
de sinais – Libras”. A mesma lei determina que 
a libras deva ser disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e 
superior, e nos cursos de fonoaudiologia. 
Também todos os cursos de licenciatura 
deverão oferecer essa disciplina. Esta lei 
oferece um grande avanço na questão do 
reconhecimento do surdo, da sua comunicação 
enquanto cultura diferenciada. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: 
EXPERIÊNCIAS COM CRIANÇAS DE 
4 E 5 ANOS NO CEU DA ZONA 
LESTE.391 

 
 
Renata Bárbara da Silva 

 
 
 

Resumo 
 
Este artigo traz informações referentes à influência 
dos desenhos animados infantis como meios 
educacionais dentro de instituições de ensino, para 
tal, teve como fonte de pesquisa o Centro 
Educacional Unificado (CEU) localizado na Zona 
Leste da cidade de São Paulo. O presente artigo 
traz análises com a participação de professores 
sendo os mesmos indicados pela coordenadora 
Pedagógica da instituição. A coleta de dados foi 
realizada através de observações de crianças de 4 
e 5 anos em sala de aula com desenhos animados, 
questionários aos professores para análise e 
confronto de dados oficiais sobre o tema. 

 

 
1 Artigo apresentado à Universidade Cidade de São 
Paulo, Programa de Formação de Professores sob a 
orientação da Profª Drª Maria Heloisa Aguiar da Silva, 
como exigência parcial para aprovação no 6º módulo do 
curso de Pedagogia.  
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Palavras-chave: desenho animado, criança, 
aprendizagem, recursos audiovisuais, mediação do 
professor. 

Introdução 

 

Os conhecimentos que obtivemos na 

faculdade nos incentivaram a investigar se os 

desenhos animados entre outros recursos 

audiovisuais utilizados em escolas, mais 

especificamente nos ciclos da educação 

infantil, é componente importante para o 

desenvolvimento da criança de 4 e 5 anos e de 

sua educação.  

 

A mídia televisiva de certa forma 

ocupa um espaço considerável na vida das 

crianças e sabemos que alguns professores 

utilizam-se desses conteúdos como meio 

educativo. 

 

A televisão está no cotidiano de todos, 

exerce uma forte influência sobre as relações 

escolares, familiares e sociais. Hoje seria difícil 

imaginar como seria o mundo se a televisão 

não existisse. Acompanha a criança durante 

seu crescimento, influindo no seu 

desenvolvimento físico e mental. A mediação 

está presente na construção do conhecimento. 
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Para constatarmos se a criança desta 

faixa etária apropria-se de algum conhecimento 

e de quais maneiras isso acontece via recursos 

audiovisuais, observamos através deste 

público as influências que o desenho animado 

traz na escola. 

               

Com esta pesquisa pretendemos 

sinalizar aos interessados, a importância de um 

trabalho pedagógico bem elaborado, planejado 

antecipadamente e com objetivos claros. 

 

Nem sempre os desenhos animados 

são aplicados na escola para um determinado 

aprendizado da criança e sim utilizados como 

“tapa buraco”, como por exemplo, quando 

algum professor tem absenteísmo em dia letivo 

ou quando os professores necessitam de 

algum tempo a mais para fazer outra atividade 

como, por exemplo, elaborar cartazes e 

convites de datas comemorativas.  

 

Tivemos a oportunidade de realizar 

nosso estudo no Centro Escolar Unificado 

(CEU) localizado na zona leste de São Paulo. 

Esta escola conta com muitas salas das quais 

precisávamos para nossas observações além 
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de bem estruturada para uma plena realização 

dos projetos e trabalhos pedagógicos. 

 

Nossa pesquisa baseou-se em 

entrevistas através de questionários aos 

professores do ensino infantil com diferentes 

formações e tempo de carreira, de 

observações e reflexões sobre a influência dos 

desenhos animados utilizados como recursos 

educativos para a criança em sala de aula. 

Observamos o total de duas salas, totalizando 

46 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de 

idade. Podemos notar pontos positivos e 

pontos negativos na utilização de recursos 

áudio visuais na sala de aula, pois nem sempre 

a criança ou o professor está disponível para 

tal processo de ensino e aprendizagem.  

 

Através das etapas deste artigo, nos 

deparamos com algumas dificuldades em seu 

percurso, onde tivemos que ser persistentes 

para que surgisse um aceitável parecer das 

situações aqui mencionadas. Sem muita 

colaboração de alguns envolvidos, tivemos que 

buscar outros meios para chegarmos a um 

resultado satisfatório e que pudesse contribuir 

para uma das etapas da educação infantil. 

Analisamos os dados coletados em nossa 
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pesquisa cuidadosamente, baseando-nos em 

referenciais teóricos estudados.  

 

O tempo de realização desse trabalho 

foi curto, pois requer muito mais atenção e 

cuidado do que se imagina ou se emprega para 

se definir alguns conceitos envolvidos no tema 

em questão. 

 

 

Crianças, vamos assistir TV!   

 

O presente estudo discute o uso de 

desenhos animados como prática escolar e se 

trás fatores relevantes para as crianças da 

educação infantil e para o desenvolvimento das 

mesmas na escola e fora dela, que, segundo 

Fusari (1982, p.131), “se ignoram as 

conseqüências da própria escolha de uma 

programação televisiva, como fazê-lo 

educacionalmente?”. 

 

A escolha desse tema foi motivada 

pelo interesse de investigar e compreender 

melhor a importância deste trabalho e suas 

contribuições para a criança com experiências 

frente à televisão, especificamente em relação 

aos desenhos animados. 
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Capazes de sensibilizar os alunos e 

ilustrar conceitos, o recurso visual é um meio 

que contribui no desenvolvimento de 

competências e habilidades da criança para o 

mundo. 

 

A partir do desenho animado a criança 

organiza informações, processa experiências 

vividas e pensadas, podendo desenvolver 

representações, alimentado com todo tipo de 

contos e fantasias. Elas vêem a si mesma e a 

partir disso constroem sua visão de mundo.  

 

Como compreender o que as crianças 

pensam e sentem? São várias possibilidades, 

diversos fatores que interagem com a atividade 

imaginativa da criança que assiste o desenho e 

vê televisão.  

 

Nossa pesquisa foi realizada em São 

Paulo no (CEU) da zona leste da cidade, onde 

observamos crianças de 4 e 5 anos de idade 

no processo de aprendizagem com professoras 

que utilizam-se dos recursos visuais para a 

aplicação de algumas aulas. 
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Analisamos duas turmas com crianças 

de 4 e 5 anos, referente ao ensino infantil, e 

destas, totalizavam 46 crianças que foram 

observadas em algum momento pedagógico 

com apresentação de desenhos animados 

como aula. 

 

Foram entrevistadas através de um 

questionário, 2 professoras de ensino infantil 

com diferentes formações e tempo de carreira, 

que trabalham com crianças de 4 e 5 anos. 

 

Observamos e refletimos sobre a 

influência dos desenhos animados utilizados 

como recursos educativos para a criança. 

Podemos perceber em nossas observações, 

que entre os desenhos apresentados havia 

pontos positivos que traziam às crianças 

informações que permitiam suas próprias 

impressões, fantasias, sensibilidade, reflexões 

e interpretações. Nesse sentido, as artes 

visuais têm linguagem própria e se da por meio 

da articulação dos seguintes aspectos segundo 

o Referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil: 

 
Apreciação – percepção do sentido 
que o objeto propõe, articulando-o 
tanto aos elementos da linguagem 
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visual quanto aos materiais e 
suportes utilizados, visando 
desenvolver, por meio da observação 
e da fruição, a capacidade de 
construção de sentido, 
reconhecimento, analise e 
identificação de obras de arte e de 
seus produtores reflexão. 
Reflexão – considerando tanto no 
fazer artístico como na apreciação, é 
um pensar sobre todos os conteúdos 
do objeto artístico que se manifesta 
em sala, compartilhando perguntas e 
afirmações que a criança realiza 
instigada pelo professor e no contato 
com suas próprias produções e as 
dos artistas. (RCNEI, 1998, p. 89). 

 
Já em relação aos pontos negativos, 

notamos que nem sempre os vídeos eram 

utilizados como um recurso complementar das 

atividades realizadas em sala de aula, pois em 

seis das oito visitas de campo observamos que 

as professoras selecionavam os desenhos 

animados no momento exato de sua 

apresentação, sem nenhum projeto ou 

planejamento de ensino, que para Celso 

Antunes (2001), os professores podem realizar 

algumas estratégias para fazer com que o 

aluno seja capaz de transformar informações 

em conhecimento, fazendo associações de 

uma nova informação com um conhecimento 

anterior. 
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Como no desenho por nós observado, 

Hope “Rebelde sem Pascoa” que é um filme 

que representa desenhos animados para 

resolver problemas sociais infantis, que 

apresentou diferentes temas de 

comportamento ilustrado por meio de uma 

história de páscoa, espera-se que analisem e 

comentem o comportamento das crianças e 

que é comum em criança dessa idade.  

 

O resultado é incentivar o ensino de 

valores como respeito ao próximo, busca de 

soluções para os problemas que acontecem 

entre as crianças e o controle do próprio 

comportamento, como o cuidado dos seus 

objetos e de seus demais interesses, 

expressando o que sentem e interagindo com 

os colegas. Neste caso a professora poderia ter 

elaborado um plano de ensino com objetivos 

bem definidos, podendo desenvolver 

brincadeiras, atividades e teatros, referentes à 

páscoa, porem a mesma elaborava cartazes 

para a data comemorativa e não trabalhou 

nenhuma atividade especifica após o filme, 

levando os alunos para a sala de aula e 

deixando cada um brincar com o seu 

brinquedo, pois era uma sexta feira “o dia do 
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brinquedo”, onde cada criança leva seu 

brinquedo de casa para a escola.  

 

Crianças efetivamente se prendem a 

cenas que descrevam processos nos quais 

pode participar, o que está no vídeo é o que 

elas gostariam de estar fazendo, pois os 

desenhos animados mobilizam formas lúdicas 

fantásticas e dai sai o imaginário adquirido 

pelos personagens. 

 

A criança, como telespectadora de 

certos desenhos animados pode ter seu 

temperamento alterado, tornando se agressiva, 

irritadiça, triste, alegre, inventiva, comunicativa, 

etc., seu comportamento pode modificar-se 

conforme o tipo de influência transmitida pelos 

desenhos animados que assiste rotineiramente 

(DOLTO, 1999). 

 

E para Moran, (2001, p.33) “a criança 

também é educada pela mídia, especialmente 

pela televisão. Aprende a informar-se, ... ser 

feliz e infeliz, amar e odiar...”. 

     

A reflexão sobre a infância é a 

compreensão do que seja uma criança, como 

ela pensa, como sente, como percebe, como 
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ela representa as coisas do seu cotidiano. Por 

isso é necessário conhecer o desenvolvimento 

do ser humano em sua totalidade, observar 

como ocorre o desenvolvimento lúdico e qual 

seu significado. Conhecer a criança é pensá-la 

como um ser social determinado 

historicamente e pensar nela se integrando 

dinamicamente, influenciando e sendo 

influenciada.  

 

Conhecer a criança é pensá-la como 

um ser de relações, que ocorrem na família, na 

sociedade, na comunidade.  

 

Baseando-nos no RCNEI (1998, p.29), 

a organização de situações de aprendizagens 

orientadas que dependem de uma intervenção 

direta do professor que permite que as crianças 

trabalhem com diversos conhecimentos. 

Devem estar baseadas não apenas nas 

propostas, mas na escuta das crianças e na 

compreensão do papel que desempenham a 

experimentação e ao erro na construção do 

conhecimento. 

 

A intervenção do professor é 

necessária para que as crianças em situações 

sociais ou sozinhas ampliem suas capacidades 
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de apropriação em diferentes linguagens por 

meios de comunicação, expressão, 

sentimentos, idéias, reflexão, perguntas e 

respostas, construção de objetos e até mesmo 

brinquedos. 

 

Para Piaget (1977), criador da teoria 

do desenvolvimento da criança, acredita ser a 

brincadeira como essencial na vida da criança, 

pois ela favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo, social e moral. São a partir 

das brincadeiras que a criança pode construir 

novos conceitos, desenvolvendo sua forma de 

encarar o mundo. 

 

O professor deve conhecer a 

diversidade das crianças como hábitos, 

costumes, valores, crenças, etnias etc. Assim 

respeitando suas diferenças e ampliando sua 

socialização e conhecimento.   

 

 

A intervenção do vídeo educacional na 

educação escolar. 

 

A televisão chegou ao Brasil em 1950, 

por Assis Chateaubriand. Desde sua chegada, 

tem trilhado um caminho de pleno êxito, 
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influenciando gerações, através de seus vários 

gêneros, como desenhos animados, filmes e 

ficção. 

 

Hoje, não é possível pensar a 

realidade sem a televisão. Ela conforma 

desejos, influencia anseios, compõem a cultura 

e educa. 

 

Filmes infantis são aqueles dirigidos á 

crianças de todas as idades. É inegável que 

produções deste gênero se destinem a agradar 

quem ainda não chegou á adolescência. E para 

agradar outras faixas etárias, basta uma 

questão de qualidade no filme, e que no fundo 

torna-se diversão garantida para toda família. 

 

Falar de televisão deve incluir falar do 

contexto cultural no qual ela está inserida, 

ocupando-se dos aspectos dominantes de 

cada cultura, que envolve tanto o emissor 

quanto o receptor. Outro aspecto é a 

assimilação que a televisão faz dos 

componentes populares da cultura a partir de 

suas linguagens.  

 

O vídeo educacional atinge o 

educando com maior rapidez e instantaneidade 
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à informação, através da televisão.  A TV 

passou a ter grande influência nas atitudes, nos 

valores da sociedade e nos modos de pensar. 

 

Com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação, apenas possuir informações 

deixou de ser suficiente, pois hoje em dia é fácil 

o acesso de informações especificas. 

 

Pensamos ser fundamental a 

mediação do professor uma vez que as 

crianças, que são educadas dentro de 

determinados parâmetros, recebem e 

absorvem os conteúdos propostos pelos 

mesmos, antes mesmo de ser possível terem 

uma visão crítica ou tomarem seu próprio 

posicionamento. Suas atividades são voltadas 

para a observação, descrição e caracterizada 

pelo planejamento. 

 

Anteriormente o professor era um 

transmissor de informações e o aluno um 

agente passivo neste processo. A pedagogia 

atual esta voltada para as necessidades do 

nosso tempo, o professor atua como mediador 

e o aluno hoje é mais ativo, participativo e 

autônomo, onde Paulo Freire afirma que:  

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1075  Renata Bárbara da Silva 

 

O respeito à autonomia e à 
dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor 
que podemos ou não conceder 
uns aos outros. Precisamente 
porque éticos podemos 
desrespeitar a rigorosidade da 
ética e resvalar para a sua 
negação, por isso é 
imprescindível deixar claro que 
a possibilidade do desvio ético 
não pode receber outra 
designação senão a de 
transgressão. (FREIRE, 1996, 
p.59). 

 
Em outras palavras não temos o direito 

de privar quaisquer pessoas de sua liberdade 

ou autonomia, sendo um regresso à opressão, 

onde só o professor tinha voz ativa e cabia ao 

aluno apenas à obediência. 

 

A escola deve estar alinhada as 

necessidades atuais e as realidades da 

sociedade em que vivemos. 

 

Os professores sempre são indagados 

sobre sua formação docente e se consideram 

com formação adequada e suficiente para 

desenvolver seu trabalho com os alunos. 

Rogers (1977, p.25-30), diz que, modificar a 

perspectiva sobre o conhecimento e a 
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inteligência na busca por uma aprendizagem 

significativa tem consequências diretas e 

profundas na concepção e organização da 

aula, propondo um desafio didático que 

envolve mais que estratégias didáticas. 

 

Paulo Freire diz: 

 
O professor que pensa certo deixa 
transparecer aos alunos que uma 
das bonitezas de nossa maneira de 
estar no mundo e com o mundo, 
como seres históricos, é a 
capacidade de intervindo no mundo, 
conhecer o mundo. {...}. Ao ser 
produzido, o conhecimento novo 
supera outro que antes foi novo e se 
faz velho e se “dispõe” a ser 
ultrapassado por outro amanhã. Dai 
que seja tão fundamental conhecer o 
conhecimento existente quanto saber 
que estamos abertos e aptos à 
produção do conhecimento ainda 
não existente (Freire, 1996, p.28). 

 
O vídeo parte do imediato, do 

concreto, do visível, do próximo, que toca todos 

os sentidos. Mexe com o corpo, com a mente, 

“nos toca e tocamos" os outros, estão ao nosso 

alcance através dos recortes visuais, do close, 

do som estéreo envolvente. Pelo vídeo 

sentimos, experienciamos sensorialmente o 

outro, o mundo, nós mesmos. 
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O vídeo explora também e, 
basicamente, o ver, o visualizar, o ter 
diante de nós as situações, as 
pessoas, os cenários, as cores, as 
relações espaciais (próximo-distante, 
alto-baixo, direita-esquerda, grande-
pequeno, equilíbrio-desequilíbrio). 
Desenvolve um ver entrecortado - 
com múltiplos recortes da realidade -
através dos planos- e muitos ritmos 
visuais: imagens estáticas e 
dinâmicas, câmera fixa ou em 
movimento, uma ou várias câmeras, 
personagens quietos ou movendo-
se, imagens ao vivo, gravadas ou 
criadas no computador. Um ver que 
está situado no presente, mas que o 
interliga não linearmente com o 
passado e com o futuro. O ver está, 
na maior parte das vezes, apoiando o 
falar, o narrar, o contar histórias. A 
fala aproxima o vídeo do cotidiano, 
de como as pessoas se comunicam 
habitualmente (Moran,1995).  
 

Por isso é importante à mediação do 

professor diante aos desenhos animados que 

foram trabalhados em sala de aula, para que os 

alunos aprendam a apreciar os conceitos que 

ainda não desenvolveram e os conceitos que 

foram mencionados à cima por Moran. 

 

O conceito de mediação nas 

atividades práticas e mentais construída pelo 
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psicólogo russo Lev Vigotski em seus estudos 

sobre o desenvolvimento humano, tem sido um 

conceito bastante utilizado pelos educadores 

brasileiros nos últimos anos. 

 

As intervenções educativas são vistas 

como potencializadoras importantes para o 

desenvolvimento. Desta perspectiva, os 

processos educacionais buscam identificar e 

aproveitar as “Zonas de Desenvolvimento 

Proximal” do educando, ou, em outras 

palavras, os passos psíquicos auto-

reorganizadores do processo, nos quais as 

intervenções sociais podem eficientemente 

introduzir novos conteúdos. (Vigotski, 1996, 

p.71). 

 

Assim, a televisão introduziu-se como 

fonte de educação que não pode ser ignorada. 

A cultura está impregnada desse novo jeito de 

pensar, de construir o imaginário.  

 
A Diferença entre Prática e Teoria. 
 

Através da pesquisa realizada é 

possível refletir sobre a utilização dos 

desenhos animados e como eles vem sendo 

utilizados em escolas. 
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Para o presente estudo foram 

realizados dez encontros na instituição (Céu), 

sendo que as três primeiras visitas, não 

conseguimos ao menos entrar na escola, tendo 

que ser reagendadas novas visitações, pois 

houve um erro de comunicação entre a 

coordenação e o corpo docente da escola 

sobre nossa entrada na mesma para  a 

realização das observações em sala.  

 

As visitações aconteceram num 

período de setenta dias, entre o mês de março 

e inicio de maio. No primeiro momento de 

observação, a professora recebeu as crianças 

na sala de aula, esperou a turma toda chegar, 

anotou a rotina na lousa e logo após foram para 

a sala de vídeo. Assistiram algumas séries do 

desenho animado Backyardigans “Defensores 

do forte”, onde os personagens Pablo e Tyrone 

são os guardas defensores do forte da neve em 

Yukon, no qual se encontra a maior bola de 

neve do mundo. Enquanto isso, as patrulheiras 

Uniqua e Tasha procuram alguém em perigo 

para salvar, resultando em uma grande 

confusão. O filme desenvolve a linguagem, o 

companheirismo, socialização, a importância 

do trabalho em equipe, acontecimentos e 

reações da natureza, trás aprendizados sobre 
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patrulhamento e a valorização em proteger o 

próximo. 

 

Esta é uma série animada infantil, 

criada por Janice Burgess, Nelvana, Nick Jr. e 

produzida em computação gráfica. Nela, os 

personagens Pablo, Tyrone, Uniqua, Tasha e 

Austin, se divertem em seu mundo de 

imaginação. O desenho gira em torno de cinco 

amigos que moram na mesma rua e brincam 

juntos compartilhando diariamente o quintal de 

suas casas.  

Usando a imaginação, eles 

"transformam" o quintal em mundos 

completamente diferentes, nos quais eles têm 

muitas aventuras. O desenho é um musical e 

cada episódio tem aproximadamente quatro 

canções, algumas vezes reprisadas no mesmo 

episódio. 

Ao final do desenho a professora não 

comentou ou aplicou quaisquer atividades e 

levou as crianças para o refeitório.  

 

No encontro seguinte uma das 

professoras faltou e juntaram duas salas. As 

crianças assistiram ao filme Dora a aventureira 

e Sid, o cientista. A professora justificou que 

não iria desenvolver nenhuma atividade, pois 
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estava com duas salas e não teria atividades 

iguais para todos. Porém, no decorrer das 

visitas notamos que sempre na sala de vídeo 

são reunidas as mesmas duas turmas. 

Apontando então, que não houve nenhum 

planejamento para os vídeos assistidos. 

 

Dora é uma menininha de sete anos 

que, ao lado de seus amigos, vai viver grandes 

aventuras. 

Nem mesmo a pouca idade de Dora é capaz de 

deixar esta simpática menininha fora das mais 

divertidas aventuras. Ela e seu amigo Botas, 

um macaquinho de botinas vermelhas, tentam 

sempre ajudar seus amigos a se livrarem do 

perigo. Para enfrentar os problemas, eles 

viajam em busca de grandes soluções e 

encontram, com frequência, outros 

personagens pelo caminho.  

 

Entregamos um questionário para uma 

das professoras que seriam observadas e 

fizemos algumas perguntas aleatórias durante 

as observações para concluirmos a entrevista. 

 

Uma semana depois, ao chegarmos à 

escola, as crianças já estavam na sala de vídeo 

sentadas em arquibancadas aguardando o 
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desenho “Sid, o cientista, explorando o corpo 

humano”. A professora mostrou alguns 

movimentos do corpo humano como braços e 

pernas e solicitou aos alunos que 

desenhassem suas mãos em folhas de sulfite. 

 

Sid, O Cientista é uma série que 

promove a exploração, o descobrimento e a 

ciência entre crianças de idade pré-escolar. 

Co-produzida por The Jim Henson Company e 

KCET/Los Angeles, utiliza a música e o humor 

para celebrar a curiosidade natural das 

crianças sobre a ciência que as rodeia em sua 

vida. O enérgico e curioso Sid inicia cada 

episódio com uma nova pergunta e, junto com 

seus amigos, mergulha em uma aventura para 

explorar o tema até encontrar a resposta que 

está procurando. 

 

Segundo Souza (1996) “a 

comunicação de massa desenvolveu a aptidão 

de absorver, recuperar e transformar, 

apropriando se de ideias originais ou de 

criações...”. 

Os principais objetivos educacionais 

de Sid o cientista são, estimular as crianças a 

pensar, falar e trabalhar como cientistas, 

embasando sua curiosidade natural pelo 
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mundo. Demonstrar que a ciência está em toda 

parte, que nós interagimos com ela e somos 

capazes de aprender os conceitos científicos. 

 

Contribui para a preparação escolar, 

fomentando as habilidades intelectuais das 

crianças, a motivação para aprender e a 

confiança em si mesmo como estudantes. 

Apoia a aprendizagem com o objetivo de criar 

um clima de curiosidade para as crianças, 

despertando o interesse de pesquisar e buscar 

respostas para o tema em questão. 

 

Entregamos o questionário para a 

outra professora para ser respondido durante a 

semana e combinando recolhê-lo na próxima 

visita.  

 

Na visita seguinte, estavam as duas 

turmas observadas juntas na sala de vídeo, as 

crianças assistiam um desenho da Turma da 

Mônica e a professora veio logo justificar que o 

desenho a ser trabalhado não seria aquele e 

que iria chamar a outra professora para trazer 

um novo desenho.  

 

O desenho exibido neste dia foi o HI5, 

os amigos Kimee, Karla, Jennifer, Shaun e 
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Curtis, viajam ao redor do mundo para 

conhecer as músicas de diferentes países, 

descobrem novos estilos, aprendem sobre os 

instrumentos de corda, ouvem histórias e, 

principalmente, cantam e dançam.  Hi-5 distrai 

as crianças e ao mesmo tempo em que 

ensinam desenvolve habilidades sempre 

respeitando as diferenças. 

 

Percebemos que as professoras não 

estavam à vontade com nossa presença em 

sala, pois falavam baixo entre si e mal olhavam 

para nós, como se tivessem com receio de 

perguntarmos algo. Já os alunos, não 

alteraram seu comportamento devido nossas 

presenças ficavam atentos ao que passava na 

televisão e as vezes brincavam entre si, porem 

a professora logo dizia para ficarem quietos. 

   

Uma das professoras perguntou de 

forma afirmativa, se o questionário que elas 

receberam era para nós respondermos e não 

elas, respondemos que aquelas perguntas 

eram para nos auxiliar em nossas pesquisas 

porem mencionamos, não serem obrigadas a 

responder se não se sentissem a vontade. Elas 

se olharam, fizeram algum comentário entre si, 

em relação à pergunta de número quatro do 
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nosso questionário, que é: Além da 

observação, quais são suas metodologias, 

seus recursos e mediações em relação á 

prática de desenhos animados em sala de 

aula? Sorriram e nos devolveram sem que 

nenhuma das perguntas fosse respondida. 

 

A partir deste momento, procuramos 

entender o porquê da negação em relação ao 

questionário e nos baseamos nas observações 

e reações das crianças frente aos desenhos, a 

prática docente realizada em sala pelas 

professoras e os escritores teóricos citados 

deste artigo, para confronto da prática 

realizada e a teoria.  

 

Num outro dia, foi apresentado o 

universo divertido do musical Hi-5, sobre os 

cinco sentidos: tato, olfato, paladar, visão e 

audição. A professora falou e mostrou os cinco 

sentidos às crianças, que atentamente 

repetiam os movimentos da professora. A 

professora desenvolveu em sala de aula além 

do vídeo como norteador, atividades físicas 

colocando as crianças para dançar usando os 

membros superiores e inferiores com 

movimentos coordenados, pintura de suas 

mãos e pés em cartazes, ouviram música com 
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e sem fones de ouvidos, tocaram instrumentos 

reciclados como chocalhos e pandeiros, para 

que auxiliasse as crianças a desenvolver seus 

cinco sentidos, compreendessem a 

importância deles e refletissem que na falta de 

alguns sentidos as pessoas podem se adaptar 

e viver sem algum dos sentidos. 

 

E nos últimos dias de observação, 

presenciamos o desenvolvimento de um dos 52 

episódios de meia hora de duração cada de 

Dora, aventureira em: Cidade dos brinquedos 

perdidos. Dora perdeu seu ursinho, Tico 

perdeu suas chaves e Raposo também perdeu 

alguma coisa. Eles precisarão da ajuda das 

crianças para percorrer a pirâmide dos 

números e ajeitar a Selva Desarrumada, para 

chegar à Cidade Perdida e encontrar o ursinho 

de Dora e todos os outros tesouros perdidos. 

Enquanto procura descobrir o que está perdido 

as crianças aprendem a língua inglesa, que a 

todo o momento Dora pede para que as 

crianças repitam as palavras mencionadas 

durante o desenho, matemática com 

sequências numéricas indicando o caminho 

para chegar a algum lugar, o visual e o 

espacial. Em seguida a professora realizou 

atividades de pinturas de mapas do tesouro 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

1087  Renata Bárbara da Silva 

 

como os que apareceram no desenho 

assistido, atividades de labirinto e brincaram de 

esconde-esconde, tanto as crianças se 

escondendo quanto a professora escondendo 

objetos para que as crianças localizassem. 

 

Para Libâneo,  
“as mídias apresentam-se 
pedagogicamente como conteúdo 
escolar integrante das várias 
disciplinas do currículo, deste modo, 
portadoras de informação... dirigidos 
para o ensinar a pensar, ensinar a 
aprender a aprender, implicando, 
portanto, efeitos didáticos como: 
desenvolvimento do pensamento 
autônomo, estratégias cognitivas, 
autonomia para organizar e dirigir 
seu próprio processo de 
aprendizagem, facilidade de analise 
e resolução de problemas etc.” 
(Libâneo, 1998, p.70)  

 

Considerações Finais 
 

A infância é uma fase deliciosa da 

vida. Uma das formas de entretenimento 

infantil são os vídeos de desenhos animados 

que prendem a atenção das crianças com seus 

recursos visuais e as introduzem no mundo da 

literatura. 

 

As histórias retratadas nos desenhos 
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animados em sua maioria, trazem para elas 

conhecimentos de mundo, ensinando valores 

éticos, outras culturas, diferentes formas de 

vida e maneiras simplificadas de resolver as 

dúvidas da idade. 

 

Sendo assim, como foi descrito neste 

artigo, que em alguns momentos a criança 

consegue entender melhor um acontecimento 

quando representado pelos desenhos animado 

para demonstra-lo. 

 

Faz-se necessário uma educação 

televisiva nas crianças, principalmente no que 

se refere aos desenhos animados, ajudando-as 

a serem seletivas e exigentes para poderem 

decidir entre os variados programas destinados 

a elas. 

 

Os desenhos animados provêem 

maneiras para a criança desenvolver sua 

autonomia e conciência critica. A televisão é 

um caminho aberto para multiplos 

conhecimentos, entretanto, de acordo com as 

entrevistas realizadas com as professoras, as 

bibliografias analisadas e a prática docente, 

percebemos que o uso dos desenhos 

animados em sala de aula é excelente recurso 
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e pode contribuir muito com o ensino e a 

aprendizagem desde que mediado pelo 

professor. Porem, as práticas de ensino que 

presenciamos, percebemos que o momento 

destinado para os desenhos animados, em sua 

maioria, não era utilizado para um aprendizado 

especifico e sim para que houvesse um 

momento de descanso ou de execução de 

atividades paralelas entre as professoras. 

 

Na maioria das aulas assistidas, as 

professoras não utilizavam os videos 

apresentados como disparador ou como 

complemento de algum projeto, o que facilitaria 

o entendimento das crianças, ou, não estavam 

cumprindo com o projeto escolar, mediando o 

filme com atividades, para maior 

esclarecimento e entendimento da criança, 

pois as professoras selecionavam os filmes no 

momento de sua apresentação. 

 

Enquanto algumas escolas 

particulares usam tecnologia de ponta, as 

escolas públicas contam com o pleno 

desempenho dos professores para a realização 

significativa do processo de ensino 

aprendizagem para que desenvolva o 

cognitivo, social e emocional da criança.  
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Nas escolas, há certo incentivo por 

parte da direção e do município, mas há 

dificuldades em encontrar professores 

dinâmicos que utilizem os vídeos como parte 

de um projeto da escola, o que pode acabar 

dificultando e impossibilitando um trabalho de 

melhor qualidade, para que atinja seus 

objetivos. 

 

A escola deve propor uma 

contextualização do cotidiano do aluno e da 

sociedade atual, através de uma dinâmica 

pedagógica diferenciada que propicie a 

aprendizagem múltipla.  

 

Propõe-se também que a os desenhos 

animados seja utilizado como ferramenta de 

emancipação, formando alunos críticos e 

reflexivos, que possam transformar as 

informações em conhecimento e que sejam 

capazes de modificar a sua realidade e a dos 

outros. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de aprendizagem se dá de 
forma individual e está presente no cotidiano de 
todas as pessoas, incluindo as crianças. A 
aprendizagem ocorre de diferentes maneiras e 
etapas.  A neurobiologia propõe que a 
aprendizagem envolve fatores diversos, como 
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as estruturas neurais desde sua formação 
bioquímica, histológica, anatômica  e 
finalmente  a formação emocional. 

Esta pesquisa será melhor detalhada 
através da pesquisa de bibliografias de autores 
que investigam o conceito de sinapses e sua 
relação com a aprendizagem buscando assim, 
compreender e identificar como se dá o ato de 
aprender. 

Para iniciar, a pesquisa a proposta é a 
apresentação dos conceitos de aprendizagem 
do ponto de vista da pedagogia, psicologia e 
neurobiologia. E finalmente os processos de 
aprendizagem a partir da prática pedagógica e 
neuropsicológica na fase de alfabetização nos 
bebês e crianças na faixa etária da Educação 
Infantil dos 0 aos 6 anos. A sinapse e a 
aprendizagem, ganham força na Educação 
Infantil, sendo o lúdico presente, como um 
grande aliado para aprendizagem, já que o ato 
de brincar é natural no cotidiano da criança. 
(RELVAS, 2011), (TAILLE, 1992), PCNEI 
(1998). 

 
 

1. A SINAPSE E APRENDIZAGEM: GRANDE 

PARCERIA 

 

Para compreender como a sinapse e a 
aprendizagem funcionam, é necessário 
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compreender o significado de ambas e qual a 
função de cada uma.  
 
1.1 Sinapse 
 
   Sinapse é a região dos neurônios onde 
os neurotransmissores (mediadores químicos) 
agem, eles transmitem o impulso nervoso de 
um neurônio para uma célula muscular ou 
glandular, ou de um neurônio para outro. 
(TODA MATERIA,2016). 
 
1.2 Aprendizagem  
 

Segundo ZULL (2006), a Neurociência, 
explica o aprendizado em quatro etapas: na 
primeira etapa passamos por experiências 
concretas, na segunda etapa as observações 
reflexivas e conexões vem a partir da 
observação, na terceira etapa o indivíduo cria 
hipóteses abstratas, por fim na última etapa as 
hipóteses são testadas até tentarmos uma 
nova experiência concreta. 

De acordo com a Neurociência, ao obter 
informações significativas, o indivíduo cria 
novas ideias, que são colocadas em prática. Ao 
passar pelos quatro estágios amplia se a 
conexão cerebral e é neste processo que 
ocorre naturalmente a aprendizagem. 

Para o autor, a partir das experiências 
vividas, é que mudam a quantidade de 
neurônios e sinapses no indivíduo. O número 
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de sinapses cerebrais aumenta quando o 
ambiente é rico e estimulante, porém é 
variável, conforme a pessoa, o que pode ser 
estimulante para uma pessoa, pode não ser 
para outra. 

Para melhor compreender a relação 
entre a sinapse e a aprendizagem, é 
interessante, compreender também, como 
ocorre as estruturas do sistema nervoso central 
e como estas estruturas atuam diretamente no 
processo de aprendizagem. 

 
 
2. SISTEMA NERVOSO CENTRAL:  COMO 

ATUAM DIRETAMENTE NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM  

 
    Ao falar do sistema nervoso, Molcho 
(2007), relata que este pode ser visto, em 
diferentes níveis, como uma disposição de 
estruturas, entretanto sem nenhum tipo de 
hierarquia, pois o método de aprendizagem é 
expressado em níveis diferentes tornando-se 
um conceito hermético. Portanto, não é 
possível relacionar apenas os dados 
macroscópicos na etapa de aprendizagem.   
    A histologia nos mostra que, por 
exemplo, as duas células nervosas 
responsáveis pelo desenvolvimento da 
aprendizagem na infância são, o neurônio e o 
gliócito (glias). Sabe-se que atualmente nós 
possuímos 100 bilhões de neurônios , cada um 
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tem uma função e um formato diferente, além 
do mais, os neurônios tem uma função 
especial, que é a capacidade de aprender, 
cada neurônio é capaz de realizar 60 mil 
conexões e sinapses. 
    O neurônio apresenta uma formação 
celular onde se encontra toda extensão do 
axônio em seu corpo,  e seus terminais 
sinápticos apresentam-se com pequenos 
prolongamentos chamados de dendritos.   
    O axônio é um prolongamento do 
neurônio, que tem como função conduzir os 
impulsos elétricos através da bainha de 
mielina, ou não. E os dendritos, por     outro 
lado, são responsáveis pela recepção dos 
estímulos nervosos.  
    Os neurônios conseguem se comunicar 
através de mediadores químicos e elétricos. A 
neurotransmissão química é conectada 
diretamente na aprendizagem, já a 
neurotransmissão elétrica está diretamente 
relacionada ao desenvolvimento 
neuropsicomotor, onde esse interfere no ato de 
aprender. 
Na primeira infância ( de zero a três anos) os 
neurônios ainda não estão ligados em 
nenhuma rede, porém possuem esta 
habilidade. A partir dos estímulos que a criança 
recebe, começa acontecer a formação da 
primeira rede neural. 

 Molcho (2007) relatou que "a ciência 
descobriu que o cérebro ainda não está 
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maduro no período posterior ao nascimento". 
Então, ele começa a se potencializar  no 
período de quatro a cinco meses de vida, como 
se a consciência intelectiva estivesse 
aprendendo com o inconsciente. O bebê 
precisa do maior número possível de estímulos 
nesses meses em que os processos cerebrais 
estão se formando, e também deve passar por 
inúmeras experiências, colaborando para que 
possa surgir novas aprendizagens.  
    O interesse e o senso indecifrável, é 
fundamental ao ser humano, pois somos 
curiosos por natureza. O comportamento 
natural de entender as sensações do ambiente 
em volta, estão ligas as capacidades cognitivas 
aperfeiçoadas ainda na infância.  
    O aborrecimento e o tédio são alguns 
fatores que são extremamente frustrantes para 
uma criança, porque a ausência de estímulos 
externos gera grande inquietação, isso quer 
dizer que a criança precisa de experiências 
novas para que aflore o despertar do 
questionamento sobre algo. Esse tédio aflige 
não só as crianças maiores que são capazes 
de falar, mas também os bebês.  
    A curiosidade, a liberdade de explorar, e 
de descobrir novas sensações são essenciais 
para os sentimentos de aprendizagem. E 
devem ser sempre estimuladas. Concluindo 
que os eventos químicos e fisiológicos, estão a 
todo momento conectados no processo de 
aprendizagem.  
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    Na alfabetização as crianças recebem 
diversos estímulos e conceitos sobre a leitura e 
escrita, e é nesse momento que acontece as 
mudanças das células nervosas. Onde o 
gliócito (células gliais) são modificadas no 
instante em que recebe alguma nova 
informação.  
 
2.1 Encéfalo 
 
 O encéfalo é um complexo estrutural 
ligado diretamente ao cérebro e cerebelo, 
tronco encefálico e sistema límbico. Metring 
(2011), diz que "...chamaremos de encéfalo 
tudo o que está dentro da caixa craniana, 
incluindo o cérebro."  
 
      2.1.1 Cérebro e Cerebelo   
  

Cérebro: O cérebro é o órgão mais 
essencial para aprendizagem, além de ser 
também o mais evoluído do ser humano. É por 
ele que passa todas as etapas da 
aprendizagem, e é onde acontece todas as 
sinapses. Ele pode pesar quando adulto de 1,3 
até 1,6 Kg.  

 É formado por uma rica massa de 
neurônios e células gliais, sendo dividido em 
dois grandes hemisférios. Possui também uma 
substância branca e outra substância 
acinzentada.  
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Cerebelo: O cerebelo é responsável 
pelo equilíbrio, postura, coordenação motora e 
tônus muscular. Ele também é responsável 
pela escrita, e pode ser subdividido em três 
partes: 
- Arquicerebelo (que corresponde ao equilíbrio 
e os movimentos dos olhos); 
- Paleocerebelo (responsável pelo tônus 
muscular); 
- Neocerebelo (que representa os movimentos 
finos e assimétricos, podemos apontar como 
exemplo na área pedagógica, a nossa letra 
cursiva). 

 Conforme Metring (2011), não há nenhuma 
atividade motora que não demande 
armazenamento de informações cerebelares, 
como por exemplo: andar, correr, pular, deitar, 
levantar, andar de bicicleta, dirigir automóvel, 
nadar, e etc. Tudo o que você consegue fazer 
sem pensar tem a ação do cerebelo. “Quando 
essa área sofre alguma modificação ou dano 
pode aparecer disdiacosinesia e dismetria”.  
 
2.1.2 Sistema Límbico 
  

O sistema límbico é um conjunto de 
estruturas que são responsáveis pela emoção 
e memória. Ele é composto pelo hipotálamo, 
amígdala, hipocampo e tálamo. 
- Hipotálamo: Ajuda a liberar os hormônios, 
além de também ser responsável pela 
temperatura corporal; 
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- Amigdala: Identifica o medo e a 
ansiedade;  
- Hipocampo: Localizador das memórias de 
duração longa; 
- Tálamo: Desempenha um papel importante 
na obtenção de conhecimentos e na 
consciência. 
 
2.1.3 Tronco Cerebral  

 
O tronco cerebral, possui áreas vitais 

como respiração e ciclo do sono e vigília, e está 
interligado a primeira unidade funcional de 
Luria. 
  O bulbo é responsável pela pressão 
sanguínea, ritmo cardíaco, dor e respiração. Na 
aprendizagem ele pode interferir da seguinte 
maneira: sonolência e falta de energia, 
principalmente se a acriança faz algum uso de 
medicamento.     A ponte tem como função 
fazer a ligação entre o cérebro e cerebelo, é 
nessa região que acontece a transposição da 
lateralidade dos hemisférios cerebrais. Já a 
estrutura do mesencéfalo serve para controlar 
as funções de sono e vigília. 
 
 
2.2 Hemisférios cerebrais e células 
nervosas: como se dá a formação. 
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As células nervosas e o 
desenvolvimento do Sistema Nervoso Central 
e seus hemisférios, começa a acontecer 
durante a gestação e acontece por várias 
etapas como: identidade neural, formação de 
circuitos neurais e mielinização. 
Todas essas etapas iniciam-se na gestação e 
são responsáveis diretamente na 
aprendizagem, temos como exemplo: a 
mielinização, que é um tipo de gordura isolante, 
onde não permite a perda de informações entre 
as células neurais. A mielinização inicia-se no 
quinto mês de gestação e finaliza depois dos 
20 anos de idade, um dos fatores que influencia 
a mielinização é a alimentação. 
No quesito de aprendizagem todo o SNC está 
envolvido, porém existem alguns pontos 
fundamentais para a prática pedagógica, como 
os hemisférios cerebrais, estes estão 100% 
ligados interagindo diretamente neste quesito. 
Os hemisférios cerebrais originam-se no 
telencéfalo, acontecendo da seguinte maneira:  
a) Primeira etapa: Formação das células 
nervosas e desenvolvimento do tubo neural. 
b) Segunda etapa: Prosencéfalo originando-se 
através do telencéfalo e diencéfalo. 

 Os hemisférios cerebrais são dois 
pontos telencefálicos que se desenvolveram 
formando dois hemisférios, o hemisfério 
esquerdo e o hemisfério direito. Apesar das 
nomeações serem diferentes existem várias 
conexões entre os dois, principalmente a de 
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punho pedagógico, como por exemplo: a 
linguagem. 
    O hemisfério esquerdo está 
relacionado a cálculos matemáticos, fala, 
escrita, compreensão linguística, relações 
espaciais qualitativas, leitura, e a identificação 
de objetos, pessoas e também de animais. 
Porém o hemisfério direito tem como 
funções a compreensão da gramática 
normativa, reconhecimento de categorias de 
objetos e pessoas, prosódia (pronúncia regular 
das palavras) e compreensão musical. 
Além das nomeações de esquerdo e direito, 
temos as divisões nos hemisférios, que são 
chamamos de lobos. Segundo Metring (2010) 
é fundamental receber estímulos pois a partir 
desse lobo a criança começa a criar uma rede 
neuronal adequada. 
 

Podemos mencionar os seguintes lobos:  
 
- Lobo occipital: Que corresponde ao nervo 
óptico (visual), ele está localizado no fundo do 
cérebro. Esse lobo deve receber o estímulo 
desde o nascimento. 
 
- Lobo parietal: sensitivo. 
 
- Lobo temporal: Esse está próximo a região 
das orelhas, e está interligado ao hipocampo 
que também exerce várias funções como 
olfato, memória, vida social, e é nele onde 
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localizamos a área de Wernicke (tem como 
função organizar as palavras para serem ditas, 
essa área está totalmente ligada a 
alfabetização). Lent, a respeito diz que: 
 

"O modelo neurolingüístico de 
Wernicke considerava que a 
área de Broca conteria os 
programas motores de fala, ou 
seja, as memórias dos 
movimentos necessários para 
expressar os fonemas, compô-
los em palavras e estas em 
frases. A área de Wernicke, 
por outro lado, conteria as 
memórias dos sons que 
compõem as palavras, 
possibilitando a 
compreensão." (LENT, 2002, 
p. 637). 

 
- Lobo frontal: localizado aproximadamente na 
direção anterior das orelhas.        Realiza 
algumas funções, como os movimentos 
(homúnculo de Penfield), humor, e Área de 
Broca (que é responsável pela produção da 
escrita e da linguagem falada). 
 
            As áreas de Wernicke e Broca são 
diretamente ligadas a alfabetização.  
            Os lobos temporal e frontal completam 
sua maturação por volta dos 7 anos, e ambos 
possuem um grande papel na aprendizagem 
principalmente na alfabetização. 
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 Podemos citar também os seguintes 
córtex: 

 
- Córtex pré-frontal: É nesse córtex que 
podemos exercer os nossos julgamentos 
morais e sociais. Também é por ele que passa 
todas as nossas funções mentais superiores. 
 
- Córtex pré-motor: responsável pelo 
planejamento de tarefas. 
 
 
2.3  Luria: suas unidades 

 

 Conforme Relvas (2012),  "Uma outra 
forma de se entender a organização 
neuroanatômica é fundamentada no esquema 
proposto pelo neurologista russo Luria". 
    Cada hemisfério tem sua função, 
apesar disso não podemos esquecer que para 
entender a aprendizagem necessitamos ver o 
SNC como um modo multinível que envolve a 
cognição. Segundo Luria possuíamos três 
unidades funcionais. 
    A primeira unidade funcional de Luria é 
o botão de ligar (ação mental), e as alterações 
dela causa desatenção. Essa unidade é 
localiza no tronco encefálico. 
   A segunda unidade funcional de Luria é 
composta pelos lobos parietal, occipital e 
temporal, que corresponde a recepção e o 
armazenamentos de algumas informações. Ela 
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também pode ser subdividida em três áreas: 
primária, secundária e terciária. A área primária 
está ligada a visão, audição e a área 
secundária. As secundárias, são conectadas 
as primárias e também processam as 
informações recebidas. Já a terciária é onde 
realiza o trabalho chamado multissensorial, 
onde se organiza o espaço, o tempo, o cálculo 
e a linguagem. 
    A terceira unidade funcional de Luria é 
constituída pelos lobos frontal e pré-frontal que 
correspondem a atividade de planejamento. 
 

3. ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 
    O processo de aprendizagem começa 
acontecer no momento da formação SNC e em 
seguida, consequentemente o aprendizado 
escolar faz parte dessa história. 
    Riesgo (2007),  diz o seguinte: "Onde se 
dá o aprendizado? Não restam dúvidas de que 
o processo da aprendizagem se dá no SNC, 
que é uma estrutura complexa". 
    Atualmente é possível compreender 
que o ato de aprender depende bastante  do 
Sistema Nervoso Central, e ele vai desde os 
seus aspectos estruturais até os seus aspectos 
anatômicos, além  dos diferentes estilos de 
aprendizagem que está diretamente ligado ao 
sistema nervoso central. Segundo o autor, 
esses estilos são: 
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a) Visual 
    Acontece por meio da observação, e 
ativa o lobo occipital (visão), a criança com 
esse estilo de aprendizagem desenvolve 
habilidades como ler , fazer resumos e tem 
grande facilidade com mapas, além disso sua 
ortografia é muito boa. 
 
b) Auditivo 
    Acontece por meio de explicações orais 
(córtex auditivo), a criança com esse estilo tem 
facilidade com as palavras, gosta de música, 
possui uma boa memória auditiva e tem 
facilidade em lembrar nomes, utiliza com mais 
frequência o hemisfério direito para 
compreensão musical e reconhecimento de 
pessoas. Porém essa criança pode apresentar 
algumas dificuldades ortográficas. 
 
c) Cinestésico 
    A aprendizagem acontece por meio de 
atividades físicas e manipulação, são 
geralmente curiosos, lembram as impressões 
gerais e não os detalhes. A criança com esse 
estilo tem tendência a erros com relação a 
ortografia, as explicações com recursos visuais 
e auditivos não despertam nenhum interesse a 
ela. 
    Apesar dos estilos existem crianças que 
desenvolvem o visual, auditivo e cinestésico, 
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ou somente dois dos três estilos, cada criança 
tem o seu, e todos os estilos de aprendizagem 
estão diretamente ligado ao sistema nervoso 
central. 
    O outro exemplo que nos mostra que 
Sistema Nervoso Central é responsável pela 
aprendizagem é o processo alfabetização, que 
acontece em duas áreas primordiais, a primeira 
área de Broca (produção da fala articulada) que 
está localizada no lobo frontal, e a segunda 
área de Wernicke,  (compreensão da fala) que 
se localiza no lobo temporal. Além disso, a 
alfabetização está associada ao visual, 
auditivo, parietal e a escrita que esta interligada 
ao cerebelo. 
    Além de compreender o SNC deve-se 
conhecer as etapas cognitivas que interferem 
na aprendizagem, são elas: 
 
a) Percepção: Recebe a informação 
fornecendo o significado. 
 
b) Memória: Registra essa informação. Existe 
a memória temporária e memória de trabalho 
que é responsável em tempo real. A 
consolidação da memória acontece no lobo 
temporal e no hipocampo, a atuação dela 
nessas duas áreas facilita o reconhecimento 
das informações que são mais importantes. 
 
c) Funções executivas: Processa os 
elementos da informação, pois são habilidades 
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que permitem o conjunto de ações voluntárias 
guiadas para metas intelectuais e emocionais. 
Essa função está interligada ao córtex pré-
frontal, dependendo assim do amadurecimento 
e do estímulo que recebe, podemos dizer que 
esta função está ligada as estratégias 
pedagógicas para aprendizagem. 
 
d) Funções expressivas: Resposta. Então 
pode-se concluir que o cognitivo, afetivo e 
motor interferem na aprendizagem juntamente 
com SNC. 
 
 
4. SISTEMA NERVOSO CENTRAL: 
ESTRUTURAS NA APRENDIZAGEM E A 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Como estrutura que participa 
indiretamente na aprendizagem podemos citar 
as meninges, elas dão forma e sustentação 
para o sistema nervoso central (SNC). Existem 
três tipos de meninges: a dura-máter, 
aracnóides e pia- máter.  
A dura- máter é externa e mais espessa. Já a 
pia-máter protege o cérebro e realiza a 
oxigenação celular, além de também realizar a 
nutrição. 
    O liquor, que protege mecanicamente e 
imunologicamente o SNC. Além da   
vascularização, apesar de participar 
indiretamente, é  importante, pois o encéfalo é 
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nutrido por vasos, duas artérias carótidas, e 
duas vertebrais. 
    E por fim, temos a medula, que é um 
órgão do sistema nervoso central  que 
transmite dois tipos de impulsos, os impulsos 
aferentes e os impulsos eferentes. 
 É necessário, que os educadores, 
frequentem os cursos de formação, já que é 
importante conhecerem o que é a sinapse, o 
sistema nervoso e a proposta que a 
neurociência, traz, servindo de apoio para 
elaboração de planejamento que levem ao 
desenvolvimento da criança. Para os alunos da 
Educação Infantil, na primeira infância, o lúdico 
é um dos principais aliados, já que a ludicidade 
faz parte naturalmente do seu cotidiano. 
 
 

4.1. A ludicidade na Educação 
Infantil: trabalhando o sistema nervoso, 
para a aprendizagem. 
 

Segundo Bassedas, Huguet, Solé 
(1999, p. 74), a evolução da criança na 
educação infantil passa por fases importantes 
do desenvolvimento, são três:   
1. Área motora: Tudo o que tem relação com a 
capacidade de movimentação do corpo 
humano.  
2. Área cognitiva: O uso da linguagem correta, 
a resolução de problemas, e as capacidades de 
compreensão do mundo. 
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3. Área afetiva: Dirige-se à área emocional, o 
bem-estar consigo e com o próximo, a relação 
interpessoal e atuação no meio social, e o 
equilíbrio pessoal. 

Todas essas etapas abordadas pelos 
autores, tem como perspectiva apresentar a 
importância dessa fase na vida da criança. A 
infância, atualmente respaldada por 
legislações de diversos âmbitos, inclusive 
internacionalmente, tem seus estatutos 
garantidos. 

A compreensão do mundo, a 
possibilidade de se desenvolver socialmente e 
ter proteção para tanto são colocados 
enquanto eixos fundamentais para o 
desenvolvimento de uma infância com 
qualidade total em suas respectivas 
singularidades que perpassam a identificação 
de si nas instâncias socializadoras. 

Tendo em vista tais colocações, 
compreende-se que a construção de uma 
autoimagem positiva requer que na escola, as 
crianças tenham experiências em situações 
que lhes permitam ganhar confiança em suas 
capacidades e que sejam vistas como crianças 
com possibilidades. Isso dá segurança, que é 
um elemento básico para atrever-se a explorar 
outros mundos, novas situações e novas 
experiências. (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 
1999, p. 134)  

O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI), define dois âmbitos 
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de experiências: Formação Pessoal e Social e 
Conhecimento de Mundo. É preciso ressaltar 
que esta organização possui um caráter 
instrumental e didático, devendo os 
professores ter consciência, em sua prática 
educativa, que a construção de conhecimento 
se processa de maneira integrada e global e 
que há inter-relações entre os diferentes 
âmbitos a serem trabalhados com as crianças. 
(RCNEI, 1998). 

Compreender, conhecer e reconhecer o 
jeito particular das crianças serem e estarem 
no mundo, é o grande desafio da educação 
infantil e de seus profissionais.  

Atualmente, o reconhecimento da 
criança enquanto sujeito social e histórico, 
detentora de direitos sociais, faz da educação 
infantil uma exigência social ocupando no 
cenário da educação brasileira um espaço 
significativo e relevante. (ANDRADE, 2010, p. 
30). 

A criança, portanto, não é apenas uma 
peça do jogo social, como era considerada 
antes. Com base em Andrade (2001, p.11), as 
creches e pré-escolas possuem a função de 
complementar e não substituir a família, pois, 
muitas vezes, foi interpretado que a educação 
infantil era de substituir a família, assim essas 
instituições se unem às famílias e à 
comunidade para que juntos possam suprir as 
necessidades da criança.   
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Então, tendo em vista perspectivas 
culturais diversas, suas respectivas 
particularidades e as particularidades dos 
marcadores sociais da diferença, criança 
precisa ser respeitada e tratada como ser 
atuante em sua sociedade.  
Os autores afirmam que durante os primeiros 
dezoito meses de vida, desenvolvem-se as 
capacidades cognitivas da criança mesmo sem 
o acesso a todas as palavras.    

Assim, para oferecer um panorama 
interpretativo da infância é importante, em 
primeiro lugar, considera os modelos e pontos 
de referências oferecidos pela família e pelos 
educadores que se mostraram validos para 
inserção da criança na sociedade ao longo da 
história. 

Rousseau revolucionou a educação do 
seu tempo ao afirmar que a infância não era 
apenas uma via de acesso, um período de 
preparação para a vida adulta, mas tinha valor 
em si mesma”. (OLIVEIRA, 2007, p. 130).  
Portanto, é importante que o professor, desde 
a Educação infantil trabalhe com o lúdico, mas 
mediando as aprendizagens, vivências e 
experiências dos alunos, lhe propondo 
desafios. (KISHIMOTO, 2010, p.12).  

Para Fiorentini (1990 p, 23), o material 
concreto em si quando trabalhado em sala não 
tem sentido, se não for utilizado para a solução 
de problemas.   
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O autor ressalta, que, afirmar que o 
material concreto ou Jogos Pedagógicos é de 
suma importância não é de todo verdadeiro.  

O que importa na verdade é a forma 
como tal material é utilizado, quais são as 
formas de mediação praticadas e suas 
respectivas orientações. A criança conhece as 
realidades que a cercam por meio de 
intermediações que são representadas por 
meio de linguagens, interações e formulação 
de hipóteses. Sendo fundamental que os 
objetos pedagógicos e jogos não sejam apenas 
oferecidos sem contextualização, tampouco, 
de forma autocêntrica, mas sobretudo 
considerando a criança como sujeito 
protagonista do processo.  
Para se trabalhar com o brinquedo, é 
necessária uma boa reflexão a respeito do 
mesmo, ou seja, o problema não está no uso 
do brinquedo, da brincadeira, do jogo, mas na 
forma a ser utilizado estes recursos.               

Proporcionar situações de 
aprendizagens a partir da intervenção do 
professor, ou orientação e acompanhamento, é 
de fundamental importância, pois o lúdico dado 
em sala não pode ser visto apenas como uma 
diversão. Nesta perspectiva as crianças veem 
no lúdico um momento sério de aprendizagem, 
ampliando seu conhecimento. 

Para Kishimoto (2010, p. 15), ao utilizar 
o jogo, são potencializadas a exploração e a 
construção do conhecimento, pois esta 
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atividade conta com a motivação interna, típica 
do lúdico. 

Para a autora enquanto brinca, a criança 
se socializa e constrói o conhecimento e nas 
variadas situações problema, busca através do 
jogo uma solução. 

Mesmo crianças com dificuldades de 
aprendizagem, podem avançar na 
aprendizagem, quando motivadas a jogar. 
Além disso, o jogo proporciona o 
desenvolvimento da identidade e da 
autonomia. 

O desenvolvimento da identidade e da 
autonomia está intimamente relacionada com o 
processo de socialização (PCNEI, 1998). 

A respeito Kishimoto, (2010, p.18),  
afirma que o jogo é um recurso do qual o 
mediador pode fazer uso para ajudar as 
crianças com dificuldades de aprendizagem a 
se tornarem sujeitos pensantes, participantes e 
felizes. 
 Sendo assim, o lúdico oportuniza a 
criança a auto expressão e a socialização 
enquanto brinca se apropria das regras e as 
utiliza para chegar a uma resposta de forma 
prazerosa. 
          É importante ter claro que por trás de 
cada material pedagógico existe uma visão de 
educação, ou seja, por trás de cada material 
existe também uma proposta pedagógica que 
justifique o seu uso. 
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          A perspectiva de aprendizagem em 
questão visa uma aprendizagem significativa, 
no qual o aluno participe raciocinando, 
compreendendo, elaborando, reelaborando o 
saber historicamente produzido, superando 
assim a visão fragmentada e parcial que faz da 
realidade. 
          Neste contexto, a atividade lúdica, pode 
ser de fundamental importância, para garantir 
aprendizagens, que vão além da beleza ou 
atração material do objeto. Muitas vezes na 
construção de um simples material, o aluno tem 
oportunidade de aprender de forma mais 
prática e efetiva, desde o início da 
escolaridade. 
 

 

 CONSIDERAÇÕES  
 
    No passado, o sistema educacional fazia 
algo cruel com as crianças, rotulavam ou 
excluíam algumas com a seguinte justificativa, 
ela não quer aprender. 
     Durante muito tempo elas foram 
responsabilizadas totalmente no processo de 
ensino e aprendizagem, muitos falavam que 
algumas crianças não aprendiam por preguiça. 
Hoje sabemos que aprender envolve vários 
fatores como a gestação, estimulação, 
amadurecimento neurológico, alimentação e 
sono. 
    A aprendizagem acontece no sistema 
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nervoso central, e existe uma série de fatores 
que envolvem todo o ato de aprender desde a 
formação anatômica, como também os 
estímulos diferenciados que a criança recebe 
durante a sua caminhada na aprendizagem. Na 
prática pedagógica devemos levar sempre em 
consideração todos os fatores: anatômico, 
histológico, bioquímico e psicológico, porque é 
na sala de aula que acontece ás tarefas mais 
fundamentais para o processo de ensino e 
aprendizagem como também é na escola que 
enfrentamos os desafios, em busca de uma 
educação de qualidade, que forme cidadãos. 
    A neurociência abriu novos horizontes 
para compreendermos esse processo de 
aprendizagem, e também está apresentando 
novas ferramentas que auxiliam a 
compreender melhor, de quais percursos, 
podem ser melhor utilizado para que as 
crianças aprendam de forma global, passando 
a ser um leitor letrado. 
    Generalizar os métodos do processo de 
aprendizagem não é a solução, como também 
é incorreto, pois não existe um perfeito, mas 
sim uma série de ferramentas que facilita o ato 
de aprender e a sua longa caminhada. Uma 
dessas ferramentas, por exemplo para a 
Educação Infantil, está no ludicidade, já que é 
um ato espontâneo que a  criança dessa faixa 
etária, apresenta. 
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A Televisão e a Escola 

Aparecida Adriana da Silva 

 

 

 

 

A televisão foi inventada em 1929, mas não 

foi produzida ou distribuída em massa até o final da 

II Guerra Mundial. No Brasil, o advento da televisão 

se deu em 1950, junto com o crescimento industrial 

que começou nessa época e trouxe várias 

mudanças no campo econômico, social e político.  

De acordo com Condé (2007 p.12): 

 

A primeira transmissão oficial da 
televisão no Brasil, aconteceu em 18 
de Setembro de 1950, o responsável 
pelo evento foi o empresário Assis 
Chateaubriand, dono da primeira 
emissora de televisão no Brasil, a TV-
TUPI. As transmissões naquela 
época não eram editadas, elas 
aconteciam ao vivo. 

 
 

Atualmente, a televisão é encontrada 

praticamente em todas as residências, sendo uma 

verdadeira revolução na história da comunicação, 

tornando-se um meio ágil da informação. 
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 A informação precede todas as novas 

tecnologias que hoje conhecemos. Desde a pré–

história, o homem tenta por meio de imagens 

representar sua realidade. Ainda hoje encontramos 

em diversas regiões do mundo, desenhos rupestres 

que serviam como comunicação. Ao longo do tempo, 

as técnicas de comunicação foram sendo 

aperfeiçoadas, pois, cada região de acordo com sua 

cultura se manifesta de forma diferente, podendo ser 

citados como exemplos dessa afirmação os 

hieróglifos egípcios, os estandartes chineses, as 

tapeçarias medievais e os vitrais góticos entre 

outros. 

Com o passar dos tempos, a comunicação 

tornou-se arte, nascendo daí várias ramificações, 

como as estórias em quadrinhos, que se tornaram 

muito popular na década de 60, além das charges 

dos “cartoons” que hoje se fazem presente em 

jornais, revistas, e também na televisão, quando 

muitos com a intenção de fazer uma crítica bem 

humorada a respeito da realidade, na maioria das 

vezes com foco político, dizem o que muitas vezes 
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gostaríamos de dizer, segundo Barzotto e Ghilard 

(1999, p.89): 

(...) a charge, além de utilizar as 
informações veiculadas pelas 
noticias, desperta o interesse pelo 
humor, pelas idéias implícitas, pela 
crítica não permitida em outros tipos 
de texto (...), enfim, por revelar a 
ideologia subjacente aos discursos 
sociais. 

 

 A televisão, embora ainda jovem, atende às 

necessidades humanas antigas de fantasia. Antes 

do evento televisivo, os trabalhadores satisfaziam 

suas fantasias com romances populares, muito 

vendidos, principalmente, para a população de baixa 

renda. Esses livros não só faziam sonhar, mas 

também, fabricavam sonhos, dando sensação de 

ansiedade e prazer a quem os lia. 

Hoje a televisão não só atende a necessidade 

de fantasia, mas junto com os sonhos cria 

necessidades de consumo, sendo a criança hoje um 

dos principais alvos dos propagandistas.  

Segundo Andrade (2001:p.128): “(...)os meios 

de comunicação pela propaganda, trazem um modo 
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sutil de exploração das fases de desenvolvimento 

emocional dessas crianças”. 

As ideologias em que são baseados esses 

comerciais pertencem à classe média alta, não tendo 

nada a ver com a realidade de milhões de crianças 

que se vêem fascinada frente aos novos produtos, 

confundindo jovens que muitas vezes se sentem 

revoltados com os pais por não terem acesso àquilo 

que é veiculado pela tevê. Conforme Andrade (2001: 

p.128): 

 

Somente as pessoas ingênuas ou 
cúmplices não querem ver a 
exploração à qual é submetida à 
criança. A propaganda, usando uma 
linguagem de classe média alta, 
inclusive seus ambientes (casas, 
jardins, etc.) não deixa de ser um jeito 
de mexer com a admiração e a inveja 
das crianças pobres. 
 
 

Os propagandistas se defendem, com a 

desculpa de que a intenção é ampliar o leque de 

opções para a criança e o que acaba acontecendo, 

na verdade, é que a propaganda acaba reforçando 

as diferenças de classes, deixando a mensagem que 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Aparecida Adriana da Silva 1127 

para usufruir certos bens é preciso vencer na vida, 

ter um bom emprego, para fazer parte dessa 

sociedade. 

Estamos vivendo em uma sociedade, na qual 

a ideologia veiculada é a do lucro, até porque muitos 

dos telespectadores passaram a vida trabalhando 

para conseguir a “família perfeita”. No entanto, 

poucos conseguiram se sair bem nessa empreitada, 

mas quem veicula as mensagens, estará usufruindo 

os frutos colhidos, através da exploração dos sonhos 

de consumo. 

Torna-se então impossível negar a influência 

da televisão, na vida dos educandos, pois se sabe 

que hoje, a televisão ocupa um espaço muito 

significativo na vida das crianças independente da 

classe social em que se encontram. 

De acordo com Penteado (1999), a presença 

maciça dos meios de comunicação expõe a criança 

a um constante bombardeio de informações que 

chegam sob diferentes apelos sensoriais: visuais, 

auditivos e emocionais, sendo que entre os meios de 

comunicação o que mais cresce, é a televisão. 
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Conforme essa autora, devido ao grande número de 

horas em que ficam diante da TV as pessoas 

acabam sendo influenciadas, o que se pode 

perceber na maneira como falam e se comportam no 

dia-a-dia.  

A aprendizagem também pode ocorrer, uma 

vez que essa se dá por meio de diversas linguagens. 

No entanto, sabe-se que diante da televisão, muitas 

vezes, só ocorre a retenção de imagem, devido à 

exposição repetitiva das mesmas, não propiciando a 

oportunidade de reflexão, e muito menos da 

aprendizagem. 

Antunes (1998: p.13) fala sobre a importância 

da escola nesse processo de aprendizagem: “Se a 

criança já não precisa ir à escola para simplesmente 

aprender, ela necessita da escolaridade para 

“aprender a aprender”, desenvolver suas habilidades 

e estimular suas inteligências.” 

Penteado (1999), enfatiza que a realidade na 

TV é fragmentada, o que faz as pessoas apenas 

intuírem a realidade, despertando com isso o mundo 

das sensações, como medo, alegria, tristeza, raiva, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Aparecida Adriana da Silva 1129 

esperança entre outras. Também desperta a 

consciência, mas a deixa em aberto, sem dizer que 

rumo seguir.  Isso acarreta alguns sintomas como 

simplicidade nas interpretações dos problemas, 

fragilidade de argumentação, tendência ao 

conformismo, subestimação do homem comum, 

dando a impressão que as coisas podem acontecer 

como em um toque de mágica. 

A criança também é afetada nesse sentido, 

pois segundo os dados desta pesquisa, elas passam 

a maior parte de seu dia em frente à TV. Esse agir 

permite que a TV exerça um poder atrativo muito 

forte sobre as pessoas, tornando-se este aparelho 

uma fonte de sensibilização, mobilização, 

aprendizagem de conteúdos e comportamentos, que 

devem ser trabalhados não só pelos pais, mas 

também, pelos professores que devem aproveitar 

esse meio de comunicação para haja um avanço no 

desenvolvimento cognitivo do seu aluno. 

Para Penteado (1999) a comunicação pode 

ser chamada de mediadora social, pois ela promove 

trocas tanto simbolicamente quanto nas relações 

interpessoais. Quando se tem como objetivo uma 
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pedagogia que vise uma comunicação democrática, 

os meios de comunicação devem fazer parte do 

currículo, atendendo à necessidade de cultura, e da 

aprendizagem, que vem de encontro à realidade em 

que o aluno se encontra.  

A escola precisa aceitar que a cultura livresca, 

embora muito importante, não exerce o mesmo 

fascínio que a cultura televisiva. Assim, a televisão 

pode ser usada como um caminho, um método em 

que a imagem e o diálogo podem ajudar na 

construção da consciência crítica do educando. 

Segundo cita Penteado (1999:p.08): 

 

TV e Escola são duas agências 
sociais que têm no conhecimento sua 
matéria prima. A primeira é 
nitidamente organizada, segundo um 
modelo industrial de produção a 
partir do qual difunde e produz 
conhecimentos; a segunda, 
organizada de acordo com um 
modelo burocrático de prestação de 
serviços, é concebida como um canal 
de transmissão e difusão de 
conhecimentos, em seus 
procedimentos identificada com uma 
pedagogia conservadora e 
tradicional, falida em seus 
propósitos, na atualidade. 
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Seguindo esse pensamento, percebe-se que 

na atualidade, muito se fala sobre a importância da 

contextualização da realidade do aluno para o 

avanço na aprendizagem. Torna-se então, inegável 

a influência da televisão na educação das crianças. 

De acordo com Penteado (1999), muitos professores 

parecem não perceber ou têm medo de tratar de um 

tema que não lhes pareça familiar, ou simplesmente 

adotam a política da avestruz escondendo a cabeça 

embaixo da terra e permitindo que as coisas 

permaneçam como estão, mesmo tendo a 

consciência de que a aprendizagem não se dá 

somente com o ato de freqüentar a escola.  

Reforçando essa perspectiva, Wood 

(1996:p.27) diz: 

 

Grande parte da aprendizagem da 
criança ocorre espontaneamente fora 
da escola, enquanto ela brinca, 
observa, faz pergunta, faz 
experiências e confere sentido ao 
mundo que a rodeia. 
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Quando se pretende trabalhar com 

programações de tevê, deve-se pensar que não se 

trata de uma distração, mas sim de um momento de 

aprendizagem coletiva em que a interação dos 

alunos com o professor e com os outros alunos, 

tornar-se-á um elemento facilitador. Sem a 

intervenção do professor, a mensagem não gera 

uma reflexão e se perde muito no que diz respeito à 

qualidade de aprendizagem. Penteado (1999: p. 98) 

em seu livro Televisão e Escola: Conflito ou 

Cooperação já dá um alerta: “retenção de imagens, 

não é aprendizagem”, por isso deve haver a 

intervenção do professor para se desenvolver a 

discussão em torno do assunto proposto. 

Em se tratando de televisão, tudo é 

aprendizagem: o noticiário, as inserções, as novelas, 

os programas de auditório. Na verdade, não só os 

programas infantis e os desenhos animados é que 

devem ter preocupações educativas. 

Ferrés (1996:p.23) afirma que: 

 

O que era causa de alienação será 
oportunidade para formação. O que 
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era um convite à hipnose passará a 
uma provocação para reflexão 
crítica. A televisão transformar-se-á 
em um meio que enriquece. 
 
 

A escola precisa estar consciente dessa 

possibilidade, fazendo das aulas um momento de 

reflexão, tornando-ás prazerosas para ajudar o 

educando na sua leitura de mundo, pois um dos 

papéis importantes da escola é o de dar condições 

para que haja o desenvolvimento da capacidade 

cognitiva dos alunos. 

Penteado (1998) aponta uma discussão 

realizada no Seminário Latino Americano de 

Educação para a Televisão, entre 1989 e 1992, que 

tinha os seguintes fins educativos: 

- a compreensão do processo de produção de 

mensagem e signos para entender a 

linguagem dos meios e da sociedade 

- confrontação entre os valores do sujeito e 

dos meios de comunicação, fortalecendo a 

capacidade de distinguir a que fins se 

destinam 
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- conscientização grupal para obter 

compromisso de mudanças social e para 

exercer influência em perspectiva 

sociopolíticas mais amplas 

- liberação da criatividade grupal, muitas 

vezes reprimida pelos processos sociais.    

Se a escola continuar alheia aos meios de 

comunicação, se os professores não reconhecerem 

a importância da TV na formação de seus alunos, 

reconhecendo-a como uma importante ferramenta 

de ensino, aliada a outras fontes informativas como 

jornais, revistas e etc, para melhor contextualizar a 

realidade dos alunos, a dificilmente, educação 

suprirá  suas necessidades.   

O conhecimento gerado pela mídia possibilita 

ao aluno o viver como sujeito, participando de um 

mundo de relações, comunicando-se com outros 

alunos e professores. O saber popular e/ou científico 

veiculado pela mídia, desde as tradicionais, aceitas 

pela escola (livros, periódico) até as mais atuais que, 

muitas vezes, não são exploradas no âmbito escolar 

(vídeo, revista em quadrinhos, televisão, etc.), 
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mostram que a escola precisa proporcionar ao aluno 

essa nova oportunidade de aprendizagem. 

Adotar a pedagogia da comunicação é muito 

importante para que se possa travar um diálogo com 

esses meios de comunicação, decodificando suas 

linguagens, para que a escola possa recuperar a 

mensagem que os meios introjetam nos alunos para 

a partir dela completar, ampliar e transformar em 

aprendizagem, despertando no aluno a críticidade. 

 Porto (1996:p.82) cita uma importante idéia 

de que o processo educacional traz desafios e novas 

possibilidades: 

 

Educação é não colecionar 
informações na cabeça (...) é saber 
processar criticamente as 
informações (...) é preparar para a 
liberdade. As pessoas são livres 
porque podem escolher. 
E só podem escolher quando 
conhecem alternativas (...) sem 
alternativas não há liberdade (...) é 
saber acreditar, desconfiar, 
investigar a realidade.  
 

 

Penteado ainda afirma que a necessidade do 

conhecimento acaba se tornando geradora de novos 
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conhecimentos. A aprendizagem se torna efetiva 

quando socializada, discutida, refletida. Nesse 

sentido a pedagogia da comunicação deve visar a 

necessidade humana de ser, viver, construir e de 

saber. 

A televisão é um importante facilitador do 

processo de comunicação e de aprendizagem, 

porém não substitui o professor, o livro, os exercícios 

de classe, as discussões, o diálogo. No entanto, o 

educador tem que aproveitar essa ferramenta para 

explorar todas as possibilidades cognitivas que o 

vídeo apresenta, promovendo condições para que o 

aluno possa discutir o que assiste, expressando, 

elaborando, avaliando, socializando o que foi 

comunicado pelos meios, de modo que se torne algo 

consciente e produtivo. 

Muitas vezes, as críticas feitas às mídias 

audiovisuais na aprendizagem, vêm da idéia de que 

esses sistemas estimulam mais a percepção do que 

os mecanismos cognitivos de reflexão e análise. 

Quando se planeja o uso dessa ferramenta, deve-se 

ter em mente qual o objetivo a ser alcançado. Se for 

controlado o fluxo da informação de acordo com a 
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intenção, os resultados podem ser muito bons, pois 

quando bem direcionados podem gerar varias 

discussões e reflexão em torno de um determinado 

assunto. 

Penteado (1999) comparando o aprendizado 

que ocorre entre a tevê e a escola relata que os 

meios de comunicação de massa tratam de assuntos 

que fazem parte da realidade do dia-a-dia do aluno, 

com assuntos que interferem em sua rotina. Já na 

escola o conhecimento está sistematicamente 

organizado, voltado para a racionalidade humana, 

tornando para os alunos uma aula desinteressante. 

A junção desses dois fatores (tevê e escola) torna-

se necessária para que por meio da 

contextualização as crianças possam interagir umas 

com as outras gerando assim o conhecimento sobre 

determinado tema como cita Wood (1996:p.28): 

 

As interações sociais (sobretudo as 
que ocorrem entre as próprias 
crianças) podem facilitar o progresso 
do desenvolvimento, na medida em 
que a criança toma contato com 
outros pontos de vista e idéias 
conflitantes que talvez a levem a 
rever ou repensar as próprias idéias. 
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A criança é exposta às várias linguagens 

diante da TV. Entre elas, a visual é a que mais se 

destaca, levando o aluno ao aprendizado de leitura 

de códigos escritos que envolvem outras operações, 

além da mera identificação da imagem da palavra. 

Já foi observado que crianças que ainda se 

encontram em idade pré-escolar conseguem 

identificar marcas como Mc’Donald, Coca-Cola entre 

outras. 

Observa-se que o peso da linguagem sonora 

empregada em textos televisivos gera algumas 

aprendizagens, como palavras em Inglês que a 

criança acaba aprendendo e decodificando. Isso foi 

uma das constatações dessa pesquisa realizada 

com alunos da rede estadual de Mauá, que relatam 

que em seus desenhos preferidos, sempre 

aparecem palavras em Inglês como Stop, Danger, 

Ghost, entre outras. 

A linguagem musical é a mais notável na 

influência das falas das crianças, pois, praticamente 

todos os adultos lembram de algum comercial ou 

desenho que tenham uma música, o que ajuda na 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Aparecida Adriana da Silva 1139 

aquisição de novas palavras. Essa linguagem é 

citada por Penteado (1999:p.98): “A linguagem 

musical ocorre simultaneamente às demais, é 

altamente sensibilizadora, portanto propiciadora, se 

não mesmo, facilitadora da própria aprendizagem da 

linguagem oral”. 

Quando na escola se utilizam os meios de 

comunicação, mais especificamente a televisão, 

como instrumento pedagógico, aumenta-se a 

possibilidade de compreensão dos alunos. As 

formas concretas com que somos informados 

cotidianamente, as estratégias de construção de 

sentidos na televisão, os modos como nossas 

emoções são mobilizadas, poderão ampliar, 

desenvolver a consciência crítica sobre a sociedade 

em geral, os comportamentos, valores, sentimentos, 

desejos, prazeres, etc. O ato de olhar criticamente 

para a televisão possibilita ultrapassar as 

evidências, assim podendo ir além do que nos é 

permitido ver de imediato. 

 A influência da TV salta aos olhos, muitas 

vezes não queremos ver. A escola continua 

resistindo em integrar em sua rotina essa tecnologia, 
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temendo talvez perder o controle do processo 

educativo. As mudanças, no entanto, tornam-se 

urgentes, pois o processo de globalização nos trouxe 

uma velocidade de informações. A escola acaba 

ficando em posição de desvantagem, devendo se 

adequar para se tornar mais atraente para o aluno, 

não ficando muito distante da realidade de seus 

educandos.  

 De acordo com Ferrés (1996:p.09) em seu 

livro Vídeo e Educação: 

Os professores às vezes reclamam 
que é muito elevado o preço que têm 
de pagar pela mudança, seja em 
âmbito pessoal seja econômico e 
social. Algum dia lamentarão o preço 
que estão pagando por não haverem 
mudado com a rapidez necessária. 
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A DESIGUALDADE SOCIAL NO 

CONTINENTE AFRICANO 
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RESUMO 

 

Historicamente o continente africano apresenta uma 
imagem de pobreza, miséria extrema, epidemias, enfim, 
caos. Paradoxalmente, no mesmo continente encontra-
se uma minoria milionária que esbanja sua fortuna com 
luxuosas mansões, carros, hotéis fora do comum. Este 
artigo visa estudar os motivos que levaram e que mantem 
a África em tal situação de desigualdade através de 
análise histórica e de relatórios atuais. O imperialismo 
europeu, certamente foi o maior causador dessa situação 
no continente, pois gerou heranças como a dependência 
externa, os conflitos internos, a exploração dos recursos 
naturais por parte de países fora do continente. O 
continente foi dividido sem levar em conta os antigos 
reinos ou população que ali habitavam, para exploração 
de recursos sem reinvestimento interno. O apartheid, a 
corrupção, a falta de mão-de-obra especializada, a 
dependência externa, são alguns dos outros vários 
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motivos que acarretam o imenso abismo social africano. 
O continente berço da raça humana deve retomar seu 
valor para fortalecer-se internamente e reverter essa 
situação. A metodologia do trabalho é bibliográfica 
baseada em pesquisas em literatura especializada 
 
 
Palavras-chave: África, Miséria, Desigualdade social 

 
 

SOCIAL INEQUALITY IN THE AFRICAN 
CONTINENT 

 

ABSTRACT 
 

Historically the African continent presents an image of 
poverty, extreme misery, epidemics, in the end, chaos. 
Paradoxically, in the same continent is a millionaire 
minority that lavishes its fortune with luxurious mansions, 
cars, hotels unusual. This article aims to study the 
reasons that led and kept Africa in such a situation of 
inequality through historical analysis and current reports. 
European imperialism was certainly the main cause of this 
situation on the continent, as it has generated legacies 
such as external dependence, internal conflicts and the 
exploitation of natural resources by countries outside the 
continent. The continent was divided without taking into 
account the old kingdoms or population that lived there, 
for exploitation of resources without internal reinvestment. 
Apartheid, corruption, the lack of skilled labor, and 
external dependence are among the many reasons for the 
huge African social abyss. The continent's cradle of the 
human race must regain its value in order to strengthen 
itself internally and reverse this situation. The 
methodology of the work is bibliographical based on 
researches in specialized literature 
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INTRODUÇÃO 

 

O continente africano reflete historicamente 

um sentimento de dó para todo o mundo. Fome, 

miséria, doenças, essa imagem que está atrelada à 

África. Porém, existe uma parcela da população que 

vive o paradoxo desta realidade, uma minoria 

milionária que esbanja mansões, hotéis e carros dos 

mais luxuosos concentrando a maioria da riqueza 

não só da África, mas de todo o planeta. 

Historicamente, muitas são as origens da 

desigualdade social africana, este trabalho propõe-

se a analisar algumas delas, tais quais sua divisão e 

ocupação imperialista por parte da Europa, o regime 

do Apartheid, que dividiu a África em negros e 

brancos, a corrupção, os conflitos internos entre 

outras causas. 

Mesmo com o fim do neocolonialismo, o 

continente africano não conseguiu desvencilhar-se 
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da dependência econômica externa, diversas 

doenças continuam a se disseminar pelo país, 

muitas vezes por falta de informação, falta de 

infraestrutura ou de saneamento básico, o que ajuda 

ainda mais aumentar a miséria. 

Mesmo com toda ajuda econômica que o 

continente tem recebido, o problema persiste, 

refletindo que os recursos não estão sendo 

aplicados corretamente. 

De acordo com o relatório Africa´s Pulse 

apresentado a cada dois anos pelo Banco Mundial, 

as economias da África, estão em recuperação, com 

crescimento de seu produto interno bruto (PIB). O 

economista chefe do Banco Mundial, Albert Zeufack 

afirmou que: 

"a recuperação é fraca em várias 
dimensões-chave, notadamente o 
baixo crescimento do investimento e 
a queda do crescimento da 
produtividade. Isso exige reformas 
estruturais mais abrangentes que 
possam ajudar a garantir que o 
crescimento econômico esteja 
ancorado em bases sólidas.” 
(AFRICA´S PULSE, 2017). 

O trabalho foi realizado com metodologia 

bibliográfica, baseado em pesquisas em literatura 
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especializada sobre o tema e relatórios atuais 

composto da seguinte maneira: no primeiro capítulo 

será apresentado o imperialismo europeu como uma 

das causas da desigualdade social; no segundo 

capítulo há um estudo sobre o reflexo do Apertheid 

sobre o tema; o terceiro capítulo traz algumas outras 

causas diversas que devem ser levadas em 

consideração para o estudo da desigualdade social 

africana; o quarto capítulo faz uma explanação sobre 

a minoria milionária do continente; por fim a 

conclusão vem com a reflexão das causas da 

desigualdade, quais seus possíveis caminhos e 

soluções. 

1. IMPERIALISMO EUROPEU 

 

Segundo Leila Hernandez (2005), a 

exploração do continente africano iniciou-se no 

século XV, com a expansão marítima europeia na 

Península Ibérica. Até o século XVII, Portugal e 

Espanha invadiram a África, através das grandes 

navegações, tornando-se colonizadores do 

continente. A este período foi designado o nome de 

Colonialismo Africano.  
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Tal processo iniciou-se com os portugueses 

em busca de novas rotas comerciais para as Índias 

devido a escassez de produtos agrícolas na 

península Ibérica, como era necessário contornar a 

costa africana, acabaram fundando pequenas 

cidades próximas a portos no ocidente da África. 

Hernandez (2005), afirma que este primeiro 

momento de exploração africana pelos europeus, 

ocorreu de maneira pacífica, não houve relação de 

dominação, mas sim relações de troca comerciais 

entre os europeus e os reis que havia nos territórios 

africanos. Tal relação fez com que os reinos 

africanos tornaram-se extremamente ricos, em sua 

maioria, no século XVI, com acúmulo de ouro e 

demais metais preciosos. 

Em um segundo momento, a partir de 1830, 

houve o início de uma partilha africana por parte de 

missionários religiosos principalmente cristãos. 

Inicialmente anglicanos, metodistas, batistas e 

presbiterianos da Inglaterra com concentração nas 

regiões da Serra Leoa, Libéria, Costa do Ouro e 

Nigéria. Luteranos, calvinistas e algumas 

congregações católicas tomaram a Tanzânia, Niger 
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e Gabão. Nesse momento, a Igreja Católica não 

demonstrou interesse na expansão do cristianismo 

no continente africano, só iniciou a disputa pela 

hegemonia cristã com a expansão protestante no 

continente. Na região Norte do continente houve 

conquista árabe predominando a religião 

muçulmana. A partir de então, seguiram-se várias 

invasões no continente: os franceses na Argélia, 

Tunísia, Madagascar e Marrocos. Já os ingleses 

foram para o Egito e o Canal de Suez; os alemães 

tomaram a África Oriental, Camarões, Togo e 

Namíbia; os italianos, ainda que tardios, invadiram o 

Líbio, Eritreia e Somália. 

Todas essas dominações sofreram 

resistência por parte dos africanos à dominação 

ideológica que os europeus pretendiam impor, essas 

lutas e tensões aumentaram a ponto de tornarem-se 

motivos para a Primeira Guerra Mundial, mas muitos 

reinos africanos já haviam se fragmentado ou 

dissolvidos. 

Em 1885 foi assinada a Ata Geral da 

Conferência de Berlim na qual era assegurado a livre 

navegação e comércio sobre os principais rios 
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africanos que desaguam no Oceano Atlântico, 

delimitava as novas ocupações do território africano 

e estabelecia normas a serem cumpridas pelos 

neocolonizadores. 

Segundo Hernandez (2005), durante a 

Conferência de Berlim também foi tratada a 

liberdade religiosa e a proteção dos missionários, 

porém somente ao cristianismo.  

A África do Norte foi dividida entre a Grã-

Bretanha e a França, já a Inglaterra, dominou a parte 

Sul do Continente com sua hegemonia industrial. 

As divisões definidas não levaram em conta a 

etnia ou os reinos anteriormente existentes nos 

territórios, foram delimitadas levando em conta 

somente o interesse de exploração de recursos por 

parte dos dominadores. Dessa maneira, como 

consequência, surgiram diversos conflitos étnicos, 

políticos e principalmente econômicos. 

A África do Norte, por ser mais hegemônica 

quanto à religião, islâmica, apresentou as maiores 

situações de resistências à dominação europeia. 

Como resultado dessa dominação, houve 

máxima exploração de recursos naturais e humanos 
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por parte dos colonizadores que enriqueceram às 

custas da utilização da mão-de-obra africana em 

minas, em plantations, com pagamentos miseráveis. 

O modelo aplicado pelos novos colonizadores 

não trazia menor intenção de divisão de lucros ou 

recursos com a população local, os metais 

preciosos, matérias-primas, enfim, todo fruto da 

exploração era enviado à nação colonizadora, 

diferenciando o modo de colonialismo utilizado na 

América Latina, em que a colônia era considerada 

uma extensão da metrópole. A África era 

considerada somente fonte de recursos, sem 

preocupação com a população ou com a situação 

com reposição. Nota-se claramente neste modelo de 

imperialismo a ideologia capitalista de lucro a 

qualquer custo. 

Uma das principais consequências do 

neocolonialismo é o tema desse trabalho, a 

desigualdade social no continente africano. 

Como já dito, alguns conflitos da Primeira 

Guerra Mundial, surgiram através da disputa 

imperialista. A Alemanha, unificada tardiamente, 

reivindicou para si parte de colônias determinadas 
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pela Conferência de Berlim a outros países 

europeus. 

Com a nova divisão de fronteiras criadas 

pelas nações imperialistas, após a Segunda Guerra 

Mundial, ainda no processo de descolonização, 

várias foram as guerras civis entre as sociedades 

diferentes obrigadas a conviver em um mesmo 

território criado arbitrariamente. Tais guerras 

apresentaram uma gama enorme de armas de 

destruição que dizimou centenas de indivíduos, 

quando não os deixava mutilados. Crianças eram 

recrutadas para tais guerras em substituição às 

baixas, gerando um grande infanticídio. 

A bárbara exploração europeia sobre o 

continente africano, levou a uma miséria tão 

profunda da qual ainda não conseguiram sair. Seus 

povos começam a tentar organizar-se politicamente, 

mas com grande dificuldade para estruturarem-se 

economicamente. 

Na África do Sul, dominada pelos ingleses, 

predominou a ideologia racista que gerou os grandes 

conflitos do Apartheid no qual institucionalizou-se a 

segregação racial. Mesmo com a descolonização, a 
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elite branca substituiu os colonizadores continuando 

com a violência contra os negros oprimidos.  

 

2. APARTHEID COMO CAUSA DA 

DESIGUALDADE SOCIAL 

 

O Apartheid foi uma política de segregação 

racial ocorrida na África do Sul entre 1948 e 1994, 

com a ascensão do Partido Nacional, cujo governo 

foi composto por uma minoria branca. Depois da 

Segunda Guerra Mundial e durante o período do 

apartheid, a África do Sul enfrentou uma rebelião 

social e política interna quase permanente, foi objeto 

do boicote da comunidade internacional e, na 

década de 80, travou uma guerra regional, com os 

países da Conferência de Coordenação para o 

Desenvolvimento da África Austral. 

De acordo com Edwards e Lawrence (2006), 

a política de comércio exterior da África do Sul, no 

período do apartheid, foi marcada por um elevado 

nível de protecionismo, limitando o desempenho das 

exportações e importações.  
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Dessa forma, a economia sul-africana ficou 

dependente de ajuda internacional nos preços de 

commodities ou sofreria sérias restrições externas, o 

que gerou novamente dependência internacional a 

parte do continente africano. Em período de baixa 

demanda internacional por commodities e por queda 

no preço do ouro no mercado internacional, 

refletiram com um baixo crescimento econômico. 

Somente em 1990, com o processo de liberalização 

comercial, houve redução de custo dos insumos 

estimulando o setor exportador. 

Nos últimos anos, o país desenvolveu uma 

estratégia competitiva para produtos primários e 

manufaturados com algum grau de intensidade de 

capital, levando em conta a vasta disponibilidade de 

recursos naturais. Essa estratégia consiste em 

desencorajar a exportação de bens manufaturados 

que não sejam commodities através de proteção 

alfandegária.  

Com o fim do apartheid e a eleição de Nelson 

Mandela, a África do Sul se envolveu em diversas 

negociações de paz dentro do continente negro, 

ainda que sem apresentar traços para uma luta 
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hegemônica dentro da África, mesmo porque, seu 

volume e ritmo de crescimento do PIB, suas 

limitações militares e falta de coesão interna não 

permitem que tenha destaque ou supremacia na 

África Austral. 

 

3. DEMAIS CAUSAS DA DESIGUALDADE 

SOCIAL 

 

Como herança do imperialismo europeu, 

grande parte dos países africanos ainda sofrem 

dependência externa, o que pode ser visto pelo 

número de empresas estrangeiras operando e 

explorando os recursos naturais do continente. O 

lucro gerado por tais empresas, volta para seus 

países de origem, gerando divisas externas, 

gerando déficit à economia africana sem garantias 

de reinvestimento onde tais empresas atuam. 

No processo de independência dos países 

africanos em relação aos europeus, e na sua nova 

organização política, alguns regimes ditatoriais 

emergiram com líderes sanguinários que passara a 
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explorar e oprimir os povos nos Estados ainda em 

formação. 

A imagem da fome associada à África, induz 

ao discurso de que o continente precisa de ajuda 

externa, incutindo uma ideologia humanitária que 

por vezes encobre interesses econômicos que 

através de corrupção enriquecem nações 

capitalistas. Milhões de dólares são doados por 

organizações internacionais anualmente ao 

continente africano, mas são insuficientes para 

refletir nos índices que determinam a desigualdade 

social, confirmando que tais recursos não são 

utilizados corretamente, aumentando as 

especulações a cerca da corrupção no continente. 

Conflitos internos ainda resquícios do 

neocolonialismo também ajudam a acentuar a 

desigualdade social no continente. Muitas vezes 

gerados por brigas políticas, golpes de Estado, 

longevidade de mandatos presidenciais entre outros 

motivos, também por interesses religiosos e étnicos, 

o islamismo avançou na África colocando em risco 

não só a segurança local, mas mundial. Atos de 
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terrorismo degradam a infraestrutura africana e 

provoca êxodo da população. 

Segundo o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, aproximadamente 70% de suas 

reuniões são para tratar de questões sobre tais 

conflitos nos países africanos. 

Outro ponto que agrava a desigualdade social 

africana é a falta de mão-de-obra qualificada. Com a 

descolonização, boa parte da população foi deixada 

analfabeta. A maioria dos projetos do continente são 

realizados com mão-de-obra estrangeira por falta de 

especialização. 

A falta de informação, instrução e 

infraestrutura, além de atos de violência sexual, 

provoca endemias como HIV, Malária entre tantas 

outras.  

A África apresenta altas taxas de natalidade e 

crescimento populacional por não haver uma política 

de contracepção. 

 

4.  ÁFRICA DOS DESIGUAIS 
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Segundo o relatório apresentado pela New 

World Wealth, há mais de 160 mil pessoas 

residentes no continente africano com fortunas 

acima de um milhão de dólares. Este número 

cresceu mais de 145% nos últimos 14 anos, 

superando a taxa global (73%).  

Ainda de acordo com tal relatório, a soma 

dessas fortunas chegou a 660 bilhões de dólares em 

2014, com estimativa de chegar a 234 mil milionários 

até 2024. 

Em compensação, o número de pessoas no 

continente africano que vivem com menos de US$ 

1,25 por dia aumentou para 415,8 milhões em 2011 

de acordo com o Banco Mundial, 60% da população 

mundial em extrema pobreza. 

Segundo o relatório, nas ilhas Maurício a 

renda per capita estimada é de US$ 21.470 

enquanto na República Democrática do Congo tal 

renda cai para 230 dólares. 

Outro relatório, o que traz os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), realizado em 

conjunto da União Africana, Organização das 

Nações Unidas e do Banco de Desenvolvimento 
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Africano, relata que apesar de ter diminuído a 

pobreza na África, ainda 41% da população 

Subsaariana vive na pobreza extrema.  

De acordo com o ODM, a cada mil 

nascimentos, 86 crianças não conseguem completar 

5 anos, totalizando 3 milhões de mortes por ano. 

O relatório das Nações Unidas revela que 

atualmente há cerca 35 milhões de pessoas vivendo 

com HIV no mundo, sendo que cerca de 70% moram 

na África. 

Em relação à Malária, o sul da África registra 

o maior índice de novas infecções, 700mil, enquanto 

o norte do continente apresenta somente 13 mil 

casos registrados, com base em 2013. 

 
CONCLUSÃO 

 

Diante do estudo apresentado, pode-se 

concluir que a África é um continente que permanece 

ideologicamente colonizado, visto que continua a 

depender das consequências da dominação 

europeia, da ajuda externa. Porém essa situação 

pode ser alterada a partir do momento que os 
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próprios africanos tomarem consciência de sua 

cultura e desvencilhar-se da cultura ocidental. 

Os problemas internos afetam muito mais o 

continente africano contemporaneamente do que a 

influência externa.  

O continente africano tem muitas riquezas a 

serem exploradas e ainda é considerado o mais 

miserável do mundo.  

A corrupção que atinge o continente impede 

que a desigualdade social diminua, uma vez que a 

ajuda de órgãos internacionais é a maior do que 

qualquer outro local do planeta. Tais recursos devem 

ser direcionados de acordo com a necessidade do 

povo. 

É essencial investir em saneamento básico, 

infraestrutura e principalmente em informações para 

a população carente a cerca de epidemias e 

doenças que podem ser evitadas. 

Investir nas competências básicas de 

crianças, jovens e adultos é a estratégia mais eficaz 

para simultaneamente aumentar a produtividade, 

inclusão e adaptabilidade. Nestas circunstâncias, 

todos os países deveriam dar prioridade à criação de 
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competências básicas universais para os 

trabalhadores de hoje e de amanhã. Somente assim 

haverá mão-de-obra qualificada no continente para 

evitar que busquem tais recursos no exterior. Ao 

invés de apoio em bens de consumo final, são 

necessário que sejam passados os meios de 

trabalho, o know how para que os africanos tornem-

se autossuficientes tornando seus empregos justos 

melhorando a distribuição da riqueza no continente. 

A população africana já foi tão dominada que 

perdeu a noção de que seu continente é o berço da 

vida humana e não o contrário, é preciso que 

retomem seu valor, para fortalecer-se internamente 

e reverter essa situação. 
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UM ESTUDO SOBRE DEFICIÊNCIA VISUAL E 
ACESSO A INFORMAÇÃO 

 
Maria de Fátima Ribeiro de Souza Rodrigues 

 
 

A pesquisa foi desenvolvida em caráter descritivo 

e caracterizada como pesquisa de campo com 31 

professores em escolas públicas na região sul da cidade 

de São Paulo. Na coleta de dados foi utilizado um 

questionário desenvolvido pelas pesquisadoras (Anexo 

I), com seis questões, sendo quatro abertas e duas 

fechadas. Neste instrumento foram abordadas questões 

sobre o trabalho com o deficiente visual como: 

problemas enfrentados para efetivar a inclusão, 

estratégias para integração do deficiente à sociedade, 

formação do professor, a origem das informações para 

atuar com o deficiente, identificação de sinais e sintomas 

da deficiência e ainda quais as informações os 

professores gostariam de receber sobre a deficiência 

visual. A análise do Referencial Curricular para 

Educação infantil; Saberes e práticas da inclusão do 

Ministério da Educação Infantil e obras de Maria Tereza 
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Mantoan e Elcie F. Salzano Masini fundamentam a os 

aspectos teóricos. 

 

Procedimento 

 

 Partindo do conhecimento da existência de um 

aluno deficiente visual em um CEI ( Centro de Educação 

Infantil) no Jardim Campinas, região sul do município de 

São Paulo, cogitou-se pesquisar o desenvolvimento e 

aprendizagem dele através de observação e registros, 

mas, percebeu-se a necessidade de dispor de muito 

tempo para acompanhá-lo e então tornou-se inviável 

essa hipótese. Assim surgiu a idéia de continuar com o 

mesmo tema, mas direcionado a alunos deficientes de 

outras escolas.  

 Após a delimitação do tema, então foi definido o 

objetivo e a hipótese. A maior dificuldade foi elaborar a 

delimitação do tema por se tratar de um assunto muito 

amplo. 

 Com o projeto já estruturado, era preciso 

encontrar autores para a pesquisa bibliográfica, então se 

buscou referências diversas. 
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A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na 

construção efetiva de um protocolo de investigação. 

Trata-se da pesquisa que é “dedicada a reconstruir 

teoria, conceitos, idéias, ideologias, polêmicas, tendo 

em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos 

teóricos.” (DEMO,2005:20). 

 A importância da pesquisa bibliográfica, segundo 

o mesmo autor, se deve ao “conhecimento teórico 

adequado que acarreta rigor conceitual, análise 

acurada, desempenho lógico, argumentação 

diversificada, capacidade explicativa.” (2005:22). 

 Primeiro realizou-se um contato telefônico com os 

entrevistados comunicando o objetivo deste trabalho e 

posteriormente foi agendado um encontro para 

entrevista. 

 Houve certa resistência dos educadores em 

participar da pesquisa. Aparentaram preocupar-se com 

a divulgação de seu nome em algum texto e que isto 

viesse a comprometer-lhes. Alguns entrevistados não 

demonstraram interesse em colaborar com o estudo, 

outros deram respostas vazias, sem nenhuma relação 

com o assunto abordado. Felizmente existem também 
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aqueles que se disponibilizam a ajudar falando do seu 

trabalho com muito entusiasmo. 

 A pesquisa de campo designa todo o estudo que 

é feito de maneira direta, ou seja, junto às próprias 

fontes informativas, sem o uso de dados secundários 

extraídos de publicações (...). A pesquisa de campo tem 

por objetivo a coleta de elementos não disponíveis que, 

ordenados sistematicamente (...) possibilitem o 

conhecimento de uma determinada situação, hipótese 

ou norma de procedimento (GIL, 200:84). 

A escolha desse público se deu pelo fato da 

existência de leis garantindo o acesso de deficientes nas 

escolas regular de ensino e assim as escolas precisam 

receber alunos deficientes para obedecerem a 

determinação legal, logo esse foi público foi considerado 

ideal para a pesquisa. 

 De um modo geral as pessoas alegaram não ter 

tempo para responder às perguntas de imediato e 

pediram para deixar o questionário e retirar depois, no 

entanto, ao retornar para buscá-los muitos se perderam. 

 Feita a coleta dos questionários respondidos, 

estabeleceu-se critérios para fazer a compilação dos 
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dados. As questões foram separadas por semelhança 

de resposta e realizou-se o cálculo para averiguar o 

resultado final. O método utilizado para a discussão dos 

resultados foi da análise comparativa dos resultados 

com a teoria. 

 

Resultado sobre o perfil dos entrevistados 

 

Dos 31 professores que participaram do estudo, 

11 (67,7%) trabalham em CEIs - Centros de Educação 

Infantil, 9 (29,1%) trabalham em EMEFs – Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e 1 (3,2%) são 

diretores de CEIs, todos do sexo feminino. A faixa etária 

de maior prevalência entre os docentes foi a de 30 à 40 

anos, com 12 (38,7%) professores, a menor prevalência 

encontrada foi a de 19 à 29 anos, com 5 (16,1%), as 

demais faixas etárias encontradas foram entre 41 à 50 

anos, com 9 (29,1%) e entre 51 à 60 anos com 5 (16,1%) 

professores. 

Referente a formação acadêmica dos 

participantes, observou-se que 27 (87,1%) possuem 

curso superior, 4 (12,9%) têm apenas o magistério. 
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Destes 27 (87,1%) que possuem formação superior, 5 

(16,1%) são formados em Letras, 1 (3,2%) em 

Psicologia, 3 (9,7%) em Educação Física, 1 (3,2%) em 

Artes Plásticas e Cênicas e 1 (3,2%) em Matemática. 

Dos professores com formação superior apenas 

3 (6,4%) receberam informações para atuar com 

deficientes visuais na universidade. 

Referente ao tempo de formação dos 

entrevistados, constatou-se que 16 (51,7%) é de 1 à 5 

anos, 3 (9,8%) é de 6 à 10 anos, 5 (16,1%) de 10 à 15 

anos, 2 (6,4%) de 15 à 20 anos, 2 (6,4%) de 20 à 30 

anos, 1 (3,2%) está com a formação em curso e 2 (6,4%) 

não responderam sobre a questão. 

Com relação à capacitação dos professores 

entrevistados, 8 (25,8%) possui capacitação 

especializada e 23 (74,2%) não possuem capacitação 

especializada. 

Quanto ao tempo de experiência com deficientes 

visuais 18 (58,%) não têm experiência e 13 (42%) têm 

experiência. Dos que possuem experiência com 

deficientes visuais têm-se: de 6 a 10 anos 1 (3,2%), de 
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11 a 15 anos 1 (3,2%), de 16 a 20 anos 1(3,2%) e de 21 

a 26 anos 1(3,2%); 

 

Resultado das questões 

Quando os participantes do estudo foram 

questionados sobre quais os problemas enfrentados 

para efetivação da inclusão do deficiente visual na 

escola 19 (61,3%) responderam que era falta de: 

professores especializados, recursos, ambiente 

adaptado e a sala superlotada, 1 (3,2%) acha que é não 

se discutir as medidas para minimizar dificuldades e 

conflitos, 1 (3,2%) tem medo do deficiente visual se 

machucar, mas aprendeu muito com o deficiente, 2 

(6,3%) acreditam que a dificuldade é do próprio 

deficiente em integrar-se e 8 (26%) não souberam 

responder. 

No que se refere às estratégias de trabalho para 

integração do deficiente visual à sociedade, 8 (25,8%) 

dos entrevistados respondeu trabalhar atividades para 

desenvolver a mobilidade, habilidade tátil e 

comunicação, 11 (35,5%) faz adaptação de acesso ao 

currículo e utiliza recursos próprios para a deficiência, 3 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Maria de Fátima Ribeiro de Souza Rodrigues 1172 

(9,7%) acredita que deve conscientizar a comunidade 

sobre o caso e também cita que há necessidade de 

adaptação do ambiente físico e capacitação profissional 

que devem ser fornecidas pelas autoridades 

governamentais e 9 (29%) não souberam responder.  

Investigou-se também como os docentes 

receberam informações para atuar com o deficiente 

visual, 8 (25,81%) foi através de revista, folheto, livro e 

internet, ou seja, fontes não seguras e inadequadas,  11 

(35,48%) não recebeu nenhuma informação, um 

percentual elevado, 10 32,26%) foi através de serviço 

especializado e 3 (6,49%) na universidade, um ponto 

positivo as universidades estarem investindo nessa 

formação. 

Quando solicitado que avaliassem seu 

conhecimento pedagógico para atuar com o deficiente 

visual, 1 (3,2%) dos entrevistados refere conhecer muito, 

apesar de não possuir formação específica e estar entre 

os que não receberam nenhuma informação, apesar 

disso afirma que aprendeu na prática, 6 (19,4%) 

conhece mais ou menos, 15 (48,4%), conhece pouco e 

9 (29%) nada conhecem. 
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Dos entrevistados 25 (80,64%) gostariam de 

receber todas informações possíveis para desenvolver 

um bom trabalho pedagógico inclusivo, 4  (12,90%)  

querem fazer curso em instituição especializada,  1 

(3,23%) deseja saber se é necessário formação superior 

específica para lidar com deficiente visual e como 

ensinar o Sistema  Braille e 1 (3.23%) não soube 

responder. 

Na identificação de sintomas e sinais de 

deficiência visual, encontrou-se que 9 (25,81%) notam 

sintomas físicos,  14 (45,16%) encontram sintomas 

comportamentais e 9 (29,03%) identificam dificuldades 

do aluno para realizar atividades, falta de atenção, 

desinteresse e dificuldade de aprendizagem.  

 

Análise e discussão 

 

Mesmo a maioria dos professores possuindo 

formação superior observou-se que os mesmos 

identificam os problemas de falta de capacitação como 

dificuldades para efetivar a inclusão na escola desta 

maneira não se consideram capacitados para trabalhar 
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com o aluno deficiente visual. A falta de recursos citada 

pelos mesmos pode ser também o recurso humano, até 

na escola que possui sala de apoio a inclusão, há 

docentes que se julgam preparados o suficiente para 

essa função. 

De acordo com Mantoan (2005), o professor da 

rede regular de ensino é um regente de classe, e, 

portanto, não há necessidade de saber Braille ou ter 

formação específica, quem vai escrever em Braille é o 

aluno e não o professor, porém nada o impede de buscar 

a capacitação em Braille. O aluno precisa freqüentar a 

sala comum e ser atendido em paralelo por um 

especialista na sala de apoio que o ensinará o Sistema 

Braille. 

Ao serem questionados sobre as estratégias de 

trabalho, não houve clareza nas respostas, pois uma 

grande parte dos entrevistados declara trabalhar 

atividades que desenvolve mobilidade, habilidade tátil e 

comunicação não específica. Citam recursos próprios 

para a deficiência, também não nomeiam quais são 

esses recursos. Ao comentarem sobre a adaptação do 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Maria de Fátima Ribeiro de Souza Rodrigues 1175 

espaço físico, capacitação profissional, julgam que isso 

é de responsabilidade das autoridades governamentais. 

Percebeu-se que as atividades estão voltadas 

para o desenvolvimento dos órgãos sensoriais e que 

existe uma preocupação para que a comunidade 

conheça o caso, mas não ficou claro se é para respeitá-

lo e aceitá-lo como ele é ou se é apenas para saber que 

na escola há um deficiente visual. De acordo com 

MASINI (2003), entre o deficiente visual e o vidente há 

mais semelhanças do que diferenças, então ambos 

devem receber a mesma educação, desde que se façam 

algumas adaptações. 

De acordo com MANTOAN (1997) a escola 

inclusiva é aquela capaz de inserir alunos com 

dificuldades de toda ordem: permanentes, temporários, 

mais ou menos graves ou severos. A educação para 

todos só será possível no sistema educacional quando 

este se especializar em todos os alunos, independente 

de sua deficiência. Para viabilizar essa inclusão são 

necessárias, novas práticas docentes e um ensino 

diferenciado, enfim, um novo posicionamento da escola 

brasileira. Julgar que o deficiente não consegue integrar-
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se é não acreditar na capacidade que ele tem de 

aprender e de se adaptar a novas situações. 

É por isso que MANTOAN (1997), afirma que 

mesmo sendo um direito legal, a educação inclusiva 

depende de uma série de outros fatores para acontecer 

de fato, pois preconceitos estão enraizados no 

pensamento coletivo que precisam ser mudados para 

que se entenda que a diversidade é uma característica 

humana e que todos são únicos e possuem habilidades 

próprias para ser desenvolvida e a formação deve ser 

contínua, um assunto como este não se esgota. Apesar 

de o referencial teórico discutir a inclusão e constar em 

leis nacionais e internacionais, ainda existe professores 

que nada conhecem sobre o assunto ou então tiveram 

má vontade em colaborar com essa pesquisa. 

Notou-se nesta amostra que a maioria dos 

entrevistados utiliza fonte de informação inadequada ou 

referem não ter recebido nenhuma informação sobre o 

tema. Assim, observa-se um número elevado de 

docentes leigos no assunto.  

Os professores entrevistados necessitam e 

pedem informação para a atuarem com os deficientes 
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visuais, pois a deficiência visual ainda é uma incógnita 

para muito deles, já os que atuam com os deficientes 

visuais se mostraram abertos a receber informação para 

aperfeiçoar a sua prática pedagógica e declaram que 

estão dispostos a buscar a devida capacitação para 

atender a referida demanda.  

De uma maneira geral, as características da 

amostra deste trabalho se assemelham às da literatura 

pesquisada (MANTOAN 2005), a qual afirma que o 

professor é um regente de classe e não um especialista 

em deficiência, assim não há necessidade de 

capacitação específica no ensino de alunos com 

deficiência visual, mas há necessidade de um trabalho 

paralelo com uma equipe de atendimento especializado. 

Ficou claro da dificuldade do acesso à informação 

quando a maioria dos entrevistados respondeu que 

gostariam de obter todas as informações possíveis para 

colaborar no desenvolvimento de um bom trabalho 

pedagógico inclusivo. 

A identificação de sinais e sintomas que 

demonstram uma perda da capacidade visual confere 

com os citados na referência estudada, Saberes e 
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práticas da inclusão, já que se encontrou neste estudo 

sintomas físicos, comportamentais e dificuldades em 

realizar atividades. A bibliografia adverte  que na maioria 

dos casos são percebidos muito tarde, quando  a criança 

já perdeu de 80 a 90% da visão, mas,  dependendo do 

grau e da ocasião em que é detectada é possível ser 

corrigida e a pessoa não se tornar um deficiente visual. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional, 

a deficiência visual pode surgir em qualquer idade, 

limitando o campo visual, confere com a pesquisa que 

abrangeu professores atuantes em diversas faixas 

etárias. 

Identificar sintomas e sinais e intervir prevenido 

alunos de se tornarem deficientes visuais ou constatar o 

problema e fazer a intervenção pedagógica correta 

apoiando o aluno na sua singularidade é o que 

MANTOAN (1997) denominou de atitude inovadora e 

prática educacional inclusiva almejada nas escolas 

brasileiras. 

A criança deficiente visual só vai conhecer o 

mundo que a rodei se desenvolver habilidades motoras, 

táteis e de linguagem, por isso a importância de detectar 
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os sinais e sintomas da perda da capacidade visual para 

iniciar o trabalho o mais rápido possível. 

A percepção dos sintomas pelas professoras de 

CEI é muito relevante pelo fato do desenvolvimento da 

visão se completar em torno dos 5 a 6 anos de idade, 

sendo portanto, o melhor período para corrigir a visão. 

O elevado índice de sintomas comportamentais 

somados a dificuldade de aprendizagem desse estudo é 

um alerta, considerando que o comprometimento da 

capacidade visual reflete no comportamento causando 

baixa concentração, cansaço e queda de desempenho ( 

MASINI, 2003 ). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para que haja uma integração social adequada 

dos deficientes visuais são necessários além da 

mudança de atitude da sociedade para com o deficiente, 

parceria com setor especializado e recursos 

pedagógicos próprios:  
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Os alunos com baixa visão utilizarão a visão 

remanescente mais as adaptações curriculares 

necessárias de acordo com sua deficiência. 

  A educação de alunos completamente cegos, 

será por meio do sistema  Braille para escrita, através da 

máquina de escrever, da reglete e de computadores com 

sintetizador de voz, já para o ensino de matemática 

utiliza-se o soroban.  

Na educação infantil os recursos mais indicados 

são: livros com som, objetos que estimulem os ouvidos 

e fortaleçam as mãos. 

As brincadeiras devem permear todas as idades, 

pois através delas os alunos se desenvolvem nos 

aspectos biopsicossociais.  

O CEFAI é o órgão público municipal da cidade 

de São Paulo que apoia a inclusão dos deficientes 

visuais e fornece os materiais e profissionais para se 

efetivar a inclusão. 
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO 

Wilza Maria Nery 

 

 

 

RESUMO 

A Música é uma linguagem tão rica em todos os aspectos, 

que desperta libertação na vida do ser humano, na 

liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na 

Educação Infantil a música tem o forte papel de favorecer 

descobertas e possibilitar vivências na aprendizagem, 

proporcionando facilidade no desenvolvimento e no 

processo de educação. Esta pesquisa tratou do estudo 

sobre a Música na Educação Infantil, de como a música 

vem sendo trabalhada dentro da escola, a sua importância 

no dia a dia da criança para um melhor desenvolvimento 

em diversas áreas, a facilidade que proporciona para um 

melhor ensino e aprendizagem e a análise de como o 

educador vem trabalhando a música dentro da sala de aula 

Palavras –chave: Educação, Música, Desenvolvimento 

Infantil. 

INTRODUÇÃO  

A escolha deste tema surgiu da intenção de 

entender como a música auxilia o desenvolvimento 

infantil e a prática docente a música adapta-se bem à 

criança e contribui para o desenvolvimento e a 

aprendizagem do educando. 
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A música é uma arte universal e está presente 

na vida do ser humano desde o seu nascimento. É 

uma forma de expressão e comunicação que 

permeiam os vários tipos de linguagem. 

A música contribui para o pensamento criativo, 

sendo vivenciada pela criança de maneira 

espontânea, cabendo ao educador utilizar-se de 

técnicas pedagógicas que possibilitem o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do 

educando. Como forma de promover e estimular não 

só a sensibilização musical, mas também a 

discriminação auditiva de sons, o desenvolvimento 

rítmico deve criar possibilidades de movimentação 

com o corpo e a socialização do grupo. 

Neste estudo, os assuntos estão direcionados 

às crianças e à Escola de Educação Infantil, aos 

benefícios na aprendizagem, à importância dos 

registros de práticas pedagógicas, que são de suma 

importância para o trabalho educativo. 

O UNIVERSO DOS SONS: O PRAZER DA ESCUTA 

‘As crianças podem perceber, sentir 

e ouvir, deixando-se guiar pela 

sensibilidade, pela imaginação e 

pela sensação que a música lhes 

sugere e comunica.” 

(RCNEI,VOL3,1998,PAG.65) 

Segundo a pesquisa realizada no Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), 

estamos expostos ao mundo sonoro, possuímos o 
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aparelho auditivo em funcionamento, recebemos as 

impressões dos sons, dos ruídos. 

Ao nascer, a criança entra em contato com o 

universo sonoro que a cerca: sejam os sons 

produzidos por objetos ou pelos seres vivos e pela 

natureza. 

O Referencial diz que o prazer da escuta 

envolve atenção, motivação e interesse, a escuta é 

mais que o ouvir, nós selecionamos dentro do mundo 

sonoro aquilo que nos interessa, ou que nos agrada. 

Escutar envolve a ação de entender e compreender e 

tomar consciência do que os nossos ouvidos 

conseguem captar. 

A importância de se desenvolver a escuta 

sensível e ativa nas crianças, possibilita o 

desenvolvimento de sua acuidade auditiva, 

favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, 

criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir 

música e de explorar o universo sonoro. Ao 

expressar-se musicalmente em atividades que lhe 

dão prazer, elas demonstram seus sentimentos, 

liberam suas emoções, estabelecendo relações com 

o ambiente em que vive. 

O Referencial também diz que antes de 

“ensinar” música para a criança, é preciso que haja 

um primeiro momento através do qual a criança possa 

escutar, perceber, descobrir, imitar, ouvir e repetir 

sons. Cabe ao educador motivar, estimular a criança 
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a fazer suas pesquisas de várias maneiras, assim ela 

participa de atividades diversas. 

Diz BRITO  (2003) , que a música é a 

linguagem que organiza som e silêncio, dando dicas 

da direção em que devem ser trilhados os primeiros 

passos. Não tem  sentido, por exemplo, forçar a 

criança a entender, teoricamente, que a música 

acontece no tempo e no espaço. Ela vai tomar 

consciência da linguagem musical se conseguir ouvir 

e diferenciar sons, ritmos e alturas, saber que um som 

pode ser grave ou agudo, curto ou longo, forte ou 

suave 

Planejar atividades que possibilite a criança 

explorar vários materiais e até o próprio corpo a 

produzir ruídos, sons diferentes e com criatividade, 

despertando nela uma escuta sensível e ativa  

SILVA (1992) diz que a música deve ser 

considerada uma verdadeira 'linguagem de 

expressão', parte integrante da formação global da 

criança. Deverá ela estar colaborando no 

desenvolvimento dos processos de aquisição do 

conhecimento, sensibilidade, criatividade, 

sociabilidade e gosto artístico. Caso contrário, perder-

se-á na forma de simples atividade mecânica, com a 

mera reprodução de cantos, sem a interação da 

criança com o verdadeiro momento de criação 

musical. Leda diz que: a Escola é a instituição 

responsável pela formação cultural da criança, cabe 

a ela também proporcionar esse conhecimento, não 
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só da música popular como também das músicas 

folclórica, clássica e erudita, Segundo  SILVA ( 1992), 

a criança da Pré-Escola ainda não tem capacidade de 

concentrar-se para ouvir música - isto é inerente a sua 

faixa etária. É aconselhável, então, que a música lhe 

seja apresentada por meio de estórias, 

dramatizações, jogos e brincadeiras, que motivem a 

participação. 

BRINCANDO COM OS SONS AMBIENTAIS  

Segundo o Referencial Curricular, a criança 

mesmo antes de nascer, em seu espaço interno, já 

está em contato com sons emitidos em seu ambiente 

na barriga da mãe. Ouve as batidas do coração, o 

sangue percorrendo os vasos sanguíneos e a voz de 

sua mãe, que são os elos da comunicação entre mãe 

e filho. 

O som é uma onda invisível e através da 

percepção auditiva conseguimos ouvir, escutar e 

diferenciar os diversos sons da natureza, objetos 

sonoros, ruídos e movimentos produzidos pelos seres 

vivos e sons do próprio corpo. 

Quando escutamos o passarinho que canta, o 

badalar de um sino, a fala das pessoas, o tocar do 

telefone, o tic-tac do relógio, o motor do avião, ônibus, 

carro, etc, podemos dizer que o som está dentro e 

fora de nós, inclusive o som do silêncio. 
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O Referencial Curricular nos orienta que o 

trabalho pedagógico deve possibilitar um ambiente de 

descoberta e revelação dos imaginários infantis. 

A escuta musical deve estar de maneira 

intencional integrada às atividades das crianças. 

Organizar um repertório que, durante algum 

tempo, deverá ser apresentado para que 

estabeleçam relações com o que escutam. 

A apreciação musical deverá apresentar um 

repertório com obras de músicas clássicas, 

populares, regionais, canções infantis, etc, que 

despertem o desejo de ouvir e interagir, para as 

crianças ouçam e também se movimentem, já que as 

crianças percebem e expressam-se globalmente. 

A prática musical pode ocorrer através de 

atividades lúdicas. 

O Referencial nos diz que o professor contribui 

para o desenvolvimento da percepção e da atenção 

das crianças, quando ela canta para ela, quando 

produz sons musicais diversos por meio da imitação 

de vozes de animais, ruídos sons corporais tais como; 

palmas, batidas com pés, etc. Oferecer instrumentos 

musicais e objetos sonoros (chocalhos, guizos, sinos, 

blocos, tambores, etc) favorece a interação e a 

respostas da criança, seja por meio da imitação e 

criação ou exploração sensório-motora dos materiais. 

É interessante observar a influência que a 

música exerce sobre a criança. O processo de 
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desenvolvimento que adotamos quanto à linguagem 

falada, também deve adotar na música como 

linguagem, deve expor a criança à linguagem  musical 

e dialogar com ela sobre e por meio da música, 

conforme nos orienta o Referencial Curricular. 

EDUCAR, ENSINAR COM MÚSICA. 

Segundo a teoria das múltiplas inteligências de 

Gardner (1995): a Inteligência musical se manifesta 

através de uma habilidade para apreciar, compor ou 

reproduzir uma peça musical. Inclui discriminação de 

sons, habilidade para perceber temas musicais, 

sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e 

habilidade para produzir e/ou reproduzir música. A 

criança pequena com habilidade musical especial 

percebe desde cedo diferentes sons no seu ambiente 

e, frequentemente, canta para si mesma. 

MARSICO (1982) diz que, mesmo que essas 

características não se manifestem em muitas 

crianças, o fato de ser considerada uma forma de 

inteligência já nos impele a estimular o uso da música, 

que fortalece vínculos socioafetivos, ajudando a 

formar estruturas linguísticas, proporcionando o 

pensamento coerente e coesivo, desenvolvendo 

maior capacidade de aprendizado matemático e 

maior capacidade de concentração. 

A autora  nos diz que quando a criança ouve 

uma música, aprende uma canção, brinca de roda, 

realiza brinquedos rítmicos, recebe estímulos que a 
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despertam para a atividade musical e contribui no 

desenvolvimento das várias linguagens. 

A música como suporte, na Educação Infantil 

conforme descrição no Referencial Curricular, muitas 

vezes é acompanhada por gestos imitados pela 

criança com o propósito de formação de hábitos e 

atitudes, comportamentos durante a realização de 

comemorações. 

“A música está presente em diversas 

situações da vida humana. [...] Presente 

na vida diária de alguns povos, seguindo 

costumes que respeitam as festividades 

e os momentos próprios a cada 

manifestação musical. Nesses 

contextos, as crianças entram em 

contato com a cultura musical desde 

muito cedo e assim começam a 

aprender suas tradições 

musicais”(RCNEI, Brasil, 1998, p.47) 

O Referencial nos orienta que é fundamental 

que o trabalho do educador integre a música às outras 

áreas e dê ao educando espaço para a produção 

espontânea que favoreça o desenvolvimento, a 

autoestima e o autoconhecimento, integrando-o ao 

meio social.  

A música pode ser utilizada em vários 

momentos dentro e fora da escola. O educador ao 

permitir que a criança explore sua capacidade de 

criação e percepção, torna as atividades de rotina 

propícias para a musicalização. 
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DESCOBRINDO SONS DA NATUREZA 

Oliveira (1993) nos diz que a criança pequena 

está imersa no “ambiente sonoro” de sua família e 

está também exposta a passagem sonora de sua 

época. Ao conviver com seu grupo social e através do 

contato com os meios de comunicação (rádio, 

televisão, cd`s) ela irá construir seu repertório 

musical.  

Quanto mais o ambiente sonoro puder se 

expandir, mais oportunidades a criança tiver de ouvir, 

sons da natureza (chuva, vento, água), sons 

ambientais (carros, ruídos de rua, buzinas, sirenes), 

objetos sonoros (rasgar papel, chocalhos, 

brinquedos), vozes de animais (gato, cachorro), som 

como o corpo (palmas, choro, riso, canto), músicas de 

diferentes qualidades e gêneros mais será a 

contribuição para a construção de conhecimentos e 

aprendizagem da criança, segundo o que diz Oliveira. 

Faixa etária: crianças de 2 a 5 anos 

Objetivo: observar, ouvir, perceber e 

discriminar fontes sonoras da natureza. 

Justificativa: A música contribui para o 

pensamento criativo que favorece a construção 

significativa, a descoberta de sons do dia-a-dia, que 

devem ser observados e explorados, pensando na 

escuta musical. 

As atividades básicas para exploração 

ocasional de sons do ambiente que nos cerca, são 
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exercícios propostos para o desenvolvimento 

sensorial da idade auditiva. 

Trabalhar a percepção auditiva como um jogo, 

irá resultar na otimização da escuta, tão essencial no 

processo educacional. 

A) Identificar sons: 

Propor a criança situações espontâneas para que 

faça um reconhecimento dos elementos sonoros ao 

redor. Passeio no parque: 

- canto de pássaros 

- o balançar dos galhos de árvores 

- o som da água corrente. 

B) Discriminar sons: 

Apresentar para a criança a gravação de diferentes 

sons e ruídos: 

- vozes de animais domésticos (gato, cachorro) 

- buzina de automóvel, campainha, telefone, 

relógio. 

Segundo MARSICO (1982), as atividades aqui 

propostas, ajudarão o professor a fazer o diagnóstico 

dos pontos fortes e fracos das crianças, sobretudo 

quanto à sua capacidade de memória auditiva, 

observação, discriminação e reconhecimento dos 

sons. 
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O papel do professor é alargar o mundo sonoro 

da criança por meio da observação constante e da 

introdução de referências sempre novas. 

MUSICALIZAÇÃO 

De acordo com BRITO (2003), o processo de 

musicalização deve começar o mais cedo possível, 

logo que as crianças iniciem na Educação Infantil, 

pois as crianças quando brincam, usam sons 

espontâneos, criam músicas, essas ações nem 

sempre são incentivadas. 

Bebês com menos de dois anos de idade 

também são capazes de distinguir sons e silêncio. 

A autora nos diz, que a musicalização deve ser 

trabalhada de maneira lúdica. A música deve fazer 

parte da rotina da sala, pois quanto maior a riqueza 

de estímulos que a criança receber, melhor será seu 

desenvolvimento intelectual, melhor sensibilidade 

terá diante aos diversos tipos de música (canções 

eruditas, folclóricas ou populares) a concentração, 

coordenação motora, socialização, acuidade auditiva 

e respeito a si e ao próximo, facilitando a relação do 

educando com o mundo ao seu redor. 

A MÚSICA E SUA DEFINIÇÃO 

O significado da palavra música vem do grego 

μουσική τέχνη - musiké téchne que quer dizer a arte 

das musas isso porque era atribuído às musas a 

inspiração do artista e sua paixão lúdica, podendo 

corresponder de fato a uma figura feminina real ou 
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idealizada, ao qual se associa a ideia afetiva e 

passional, através da qual o amor de criar algo de 

belo fosse justificado pela paixão, como se fora de 

fato dedicado a uma musa, mesmo tendo uma 

temática divergente. O Aurélio (2000, p. 477) define 

música como a arte e ciência de combinar os sons de 

modo agradável ao ouvido. Falar em definição de 

música requer grande atenção uma vez que esse é 

um meio de linguagem utilizada por povos de várias 

civilizações desde os mais antigos até os 

contemporâneos, atendendo a utilidades diversas. De 

acordo com Jota de Moraes (1986) a música é a 

sequência de sons e silêncio ao longo de um tempo 

calculado e exato. Obtendo significado subjetivo que 

se alcança através da percepção que essa  sequência 

nos traz, o músico e compositor se utiliza desses 

elementos como meio para alcançar seu objetivo de 

comunicar uma criança. 

A LUDICIDADE DA MÚSICA NO PROCESSO DO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Segundo Bréscia (2003) a musicalização 

significa desenvolver o senso musical da criança, sua 

sensibilidade e expressão, ou seja, inserir a criança 

no mundo da música. O trabalho com a musicalização 

desperta e aprimora o gosto musical, favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, o ritmo, o prazer 

de ouvir a música, a imaginação, memória, atenção, 

autodisciplina, socialização e afetividade. Também 

contribui para a consciência corporal e a 
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movimentação, permitindo dessa forma que a criança 

conheça a si mesma melhor.  

Ao trabalhar com os sons, a criança aguça sua 

audição, ao acompanhar gestos e dançar ela está 

trabalhando a coordenação motora e a atenção, ao 

cantar ou imitar sons ela está estabelecendo relações 

com o ambiente em que vive. O aprendizado de 

música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo 

da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o 

desempenho escolar dos alunos e contribui para 

integrar socialmente o indivíduo. (BRÉSCIA, 2003, p. 

81).  

Para despertarmos a musicalização na 

criança, é necessário apresentar a música em sua 

própria linguagem, ou seja, por meio de momentos e 

atividade lúdicas. Unindo o mundo da música e as 

magias da ludicidade criarão um universo cheio de 

novas descobertas, fantasias e aprendizagem para as 

crianças da Educação Infantil.  

Por outro lado, Brito (2003) afirma que os 

primeiros anos de aprendizagem de uma criança são 

favoráveis para iniciar o entendimento da linguagem 

musical, para aprender a ouvir sons e a reconhecer 

as diferenças entre eles. Entretanto, afirma também 

que na pré-escola a criança ainda não tem 

capacidade de concentrar-se para ouvir a música, por 

isso é necessário que a apresentação da música seja 

feita de forma lúdica, isto é, por meio de histórias, 

dramatizações, jogos e brincadeiras, motivando sua 
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participação. Dessa forma, o trabalho desenvolvido 

na Educação Infantil deve buscar a brincadeira 

musical, aproveitando a identificação natural da 

criança na música.  

A brincadeira musical na Educação Infantil 

deve focar ações como: a escuta de músicas e 

diferenciações de sons e silêncio, a expressão 

corporal em diferentes ritmos musicais, o cantar em 

diversas alturas e intensidades sonoras, a exploração 

dos sentimentos por meio da música, a criação 

musical livre e com regras. Se bem trabalhada, 

desenvolve o raciocínio, a criatividade e a 

possibilidade de descoberta de novos dons e 

aptidões, por isso se toma um relevante recurso 

didático, devendo estar presente cada vez mais em 

sala de aula.  

É interessante verificarmos a quantidade de 

habilidades que estão sendo desenvolvidas no ato de 

cantar em grupo. Brito (2003), reforça a ideia acima, 

“cantando coletivamente, aprendemos a ouvir nós 

mesmos, ao outro e ao grupo todo”. Por meio dessa 

coletividade conseguimos encontrar algo que seja 

comum e unificador para o grupo naquele momento. 

Pensando na integração do som com o corpo e nas 

reações que este apresenta na presença do primeiro, 

se faz necessário dar liberdade para as crianças se 

expressarem por meio do canto. 

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA IDADE PRÉ-

ESCOLAR 
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A música está presente em diversas situações 

da vida humana. Existe música para adormecer, para 

dançar, para chorar os mortos, para conclamar o povo 

a lutar. 

Presente na vida diária de alguns povos, ainda 

hoje é tocada e dançada por todos, seguindo 

costumes que respeitam as festividades e os 

momentos próprios a cada manifestação musical. 

Nesses contextos, as crianças entram em contato 

com a cultura musical desde muito cedo e assim 

começam a aprender suas tradições musicais. 

A música faz parte da cultura humana, portanto 

é necessário que seja incorporada ao cotidiano 

escolar infantil. Podemos nos orientar através de 

alguns trechos do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil – Brasília / 1998, que diz  

A música no contexto da educação infantil 

vem, ao longo de sua história, atendendo a vários 

objetivos, alguns dos quais alheios às questões 

próprias dessa linguagem. 

Tem sido, em muitos casos, suporte para 

atender a vários propósitos, como a formação de 

hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as mãos 

antes do lanche, escovar os dentes, respeitar o farol, 

etc.; a realização de comemorações relativas ao 

calendário de eventos do ano letivo simbolizados no 

dia da árvore, dia do soldado, dia das mães, etc.; a 

memorização de conteúdos relativos a números, 
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letras do alfabeto, cores, etc., traduzidos em canções. 

Essas canções costumam ser acompanhadas por 

gestos corporais, imitados pelas crianças de forma 

mecânica e estereotipada. (RCN – EI, 1998). 

 Porém, a música não pode ser pensada 

apenas desta forma, como para auxiliar outras áreas 

do conhecimento, pois, segundo o RCN – EI, Ainda 

que esses procedimentos venham sendo 

repensados, muitas instituições encontram 

dificuldades para integrar a linguagem musical ao 

contexto educacional. Constata-se uma defasagem 

entre o trabalho realizado na área de Música e nas 

demais áreas do conhecimento, evidenciada pela 

realização de atividades de reprodução e imitação em 

detrimento de atividades voltadas à criação e à 

elaboração musical. Nesses contextos, a música é 

tratada como se fosse um produto pronto, que se 

aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo 

conhecimento se constrói.(RCN – EI, 1998). 

Com a música a criança amplia seu 

desenvolvimento, ela adquire novos conhecimentos. 

A música possui um poder de estimular e liberar 

recursos na aprendizagem da criança. Ela apresenta 

uma importante fonte de equilíbrio e felicidade. 

MAFFIOLETTI, (2010) destaca mais 

benefícios que o tema proporciona aos pequenos. “A 

música possibilita um espaço compartilhado que 

potencializa o desenvolvimento socioafetivo e oferece 

as ferramentas que estruturam as relações da criança 
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com o meio”, explica. “Ela cria, sustenta e amplia a 

capacidade humana de dividir experiências, valores e 

significados”.(MAFFIOLETI, 2010, p.36)  

MAFFIOLETTI destaca mais motivos para que 

a música seja inserida no desenvolvimento infantil. 

Explica através de sua fala que a música possibilita à 

criança uma capacidade de compartilhar sentimentos 

significativos para o ser. 

Segundo BRITO (2010, p. 36), criadora da 

Teca Oficina de Música da Escola de Comunicação e 

Artes da Universidade de São Paulo, “Não apenas os 

ouvidos, mas o corpo inteiro ouve música. Ela 

desperta sensações e provoca movimentos”. 

Com objetivo de criar vínculos com a criança a 

música deveria estar inserida desde o Maternal. 

Segundo o Americano Howard Gardner (2010, p.36), 

“A prática pedagógica é baseada em projetos, e o 

processo de aprendizagem acontece em salas 

ambiente, pautadas na teoria das inteligências 

múltiplas.”  

Para Gardner, a criança possui inteligências 

múltiplas e a música é uma delas. Quando estimulada 

pela música, desenvolve sua autoestima e, sendo 

assim, estará aberta a diversas aprendizagens. 

De grande importância, também, são as 

brincadeiras musicais em grupos, pois fazem com 

que a criança desenvolva seu equilíbrio e ajudam na 

formação de sua personalidade. As atividades 
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musicais coletivas proporcionam a compreensão, 

participação e cooperação, possibilitando maior 

expansão dos sentidos. 

Na Educação Infantil a música deverá 

estimular a criança em suas ações, comportamentos 

motores e gestuais (ritmos marcados através de 

passos, batidas de mãos, com palavras faladas 

ritmicamente). Tanto o som quanto o ritmo instigam 

na criança a disciplina. Podemos perceber a emoção 

de uma criança através da música, na voz e nos 

gestos. Quando a criança se solta para cantar e 

dançar ela desenvolve um forte sentimento de 

autorrealização. 

A música faz parte das tradições e costumes 

de um povo e isso deve ser levado em conta no 

ambiente escolar, de modo que o aluno possa expor 

seus gostos musicais, como podemos analisar com 

base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, 

2001: A música sempre esteve associada às 

tradições e às culturas de cada época. Atualmente, o 

desenvolvimento tecnológico aplicado às 

comunicações vem modificando consideravelmente 

as referências musicais das sociedades pela 

possibilidade de uma escuta simultânea de toda 

produção mundial por meio de discos, fitas, rádio, 

televisão, computador, jogos eletrônicos, cinema, 

publicidade, etc. Se o nosso aluno vive numa 

sociedade globalizada e desenvolvida pela tecnologia 

que o coloca em contato com diferentes produções 
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musicais, Qualquer proposta de ensino que considere 

essa diversidade precisa abrir espaço para o aluno 

trazer música para a sala de aula, acolhendo-a, 

contextualizando-a e oferecendo acesso a obras que 

possam ser significativas para o seu desenvolvimento 

pessoal em atividades de apreciação e produção. A 

diversidade permite ao aluno a construção de 

hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio 

musical da humanidade, aprimorando sua condição 

de avaliar a qualidade das próprias produções e as 

dos outros. 

A escola tem papel fundamental na vida das 

crianças, contribuindo para que estas se tornem 

cidadãos participativos na sociedade. A música no 

ambiente escolar contribuirá para o desenvolvimento 

dessas crianças, pois ela propicia a ampliação de sua 

percepção, socialização, desenvolvimento do 

raciocínio e concentração. 

A introdução da música no ambiente escolar 

deve ser expandida a todos os envolvidos no 

processo educacional para que os alunos passem a 

apreciá-la, pois as crianças se espelham em seus 

educadores como e isto fará com que a aprendizagem 

ocorra de maneira natural e atraente. 

Baseado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte, 2001, o ensino da música deve 

ocorrer de forma global envolvendo as manifestações 

artísticas da região para que ocorra maior integração 

entre a escola e a comunidade:  Para que a 
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aprendizagem da música possa ser fundamental na 

formação de cidadãos é necessário que todos tenham 

a oportunidade de participar ativamente como 

ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, 

dentro e fora da sala de aula.  

Envolvendo pessoas de fora no 

enriquecimento do ensino e promovendo interação 

com os grupos musicais e artísticos das localidades, 

a escola pode contribuir para que os alunos se tornem 

ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos 

profissionais. Incentivando a participação em shows, 

festivais, concertos, eventos da cultura popular e 

outras manifestações musicais, ela pode proporcionar 

condições para uma apreciação rica e ampla onde o 

aluno aprenda a valorizar os momentos importantes 

em que a música se inscreve no tempo e na história. 

(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS-

ARTE, 1997). 
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AS NOVAS TECNOLOGIAS PARA O 

ENSINO A DISTÂNCIA DO SURDO 

 

Valdirene Poçani da Rocha 

RESUMO 

 
A educação tem um papel fundamental na vida do 
indivíduo surdo, devendo promover uma formação 
consciente, voltada para a autonomia. Quando se 
fala em educação não estamos nos referindo 
somente à rede regular de ensino, mas também o 
ensino superior e incluído neste, a educação a 
distância (EAD) na qual o aluno surdo encontra 
dificuldades ainda maiores. Feitas estas 
considerações iniciais, o presente estudo discorreu 
sobre as novas tecnologias sobre o ensino a 
distância do aluno surdo. Pretende-se demonstrar 
que as tecnologias estão à disposição para que 
sejam adaptadas a usos específicos e que possam 
vir a solucionar ou contribuir para um melhor 
desenvolvimento e integração dos 
indivíduos. Concluiu-se pela necessidade de refletir 
acerca da organização e estrutura do curso em 
Educação a Distância e sobre as funções dos papéis 
das pessoas envolvidas neste processo, de maneira 
a assegurar que o ensino e aprendizagem se tornem 
efetivos nesta modalidade de educação. Uma 
estrutura de curso tradicional não condiz com a 
realização de curso em Educação a Distância onde 
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o uso das tecnologias se faz essencial, o 
cronograma de aulas presenciais é diferenciado, a 
atuação dos profissionais deve necessariamente 
viabilizar a aprendizagem pelos alunos e tornar 
menor a distância geográfica existente por meio dos 
recursos virtuais disponíveis. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. 
Tecnologias. Surdo. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se discute a educação para surdos, 

preocupa a necessidade de prepará-los 

exclusivamente ou predominantemente para a vida 

em sociedade e para as exigências na tomada de 

atitudes produtivas diante de sua realidade. Porém, 

é possível também afirmar que os indivíduos surdos 

precisam se preparar para conviverem com o mundo 

ao seu redor de forma crítica, autônoma e 

construtiva, afinal são indivíduos com direitos como 

pessoas humanas que são e precisam reger suas 

próprias vidas. Não se pode deixar de considerar 

que, por viver em sociedade, todo indivíduo precisa 
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se adaptar ao meio no qual está inserido e no caso 

do surdo essa necessidade se evidencia frente aos 

estereótipos presentes nos padrões sociais. Assim, 

os indivíduos surdos precisam romper as barreiras 

da discriminação para assumirem seu papel na 

sociedade. Para tanto, a educação tem um papel 

fundamental na vida do indivíduo surdo, devendo 

promover uma formação consciente, voltada para a 

autonomia. 

Quando se fala em educação não estamos 

nos referindo somente à rede regular de ensino, mas 

também o ensino superior e incluído neste, a 

educação a distância (EAD) na qual o aluno surdo 

encontra dificuldades ainda maiores.  

Feitas estas considerações iniciais, o 

presente estudo discorreu sobre as novas 

tecnologias sobre o ensino a distância do aluno 

surdo. 

Pretende-se demonstrar que as tecnologias 

estão à disposição para que sejam adaptadas a usos 

específicos e que possam vir a solucionar ou 
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contribuir para um melhor desenvolvimento e 

integração dos indivíduos.  

Para a realização desta pesquisa optou-se 

pela revisão literária em livros, artigos, teses e 

dissertações pertinentes à temática abordada. 

 

 

2 O ENSINO DO SURDO 

 

Atualmente, embora se observe inúmeras 

discussões e investimentos em prol de uma 

educação inclusiva, percebe-se que o sistema e 

consequentemente as escolas não se apresentam 

estruturadas suficientemente para atender a essa 

demanda. Como observado em estudos de 

Guarinello (2007), Glat (2007) e Quadros (2008), 

entre outros, as escolas públicas regulares não 

dispõem de profissionais, materiais, metodologias e 

estruturação pedagógica suficiente para atender às 

singularidades linguísticas e culturais dos indivíduos 

surdos. A maioria das escolas não utiliza a língua de 

sinais, não dispõem de profissionais surdos adultos 
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representantes da cultura surda e nem de intérpretes 

e professores bilíngues. 

Assim, os alunos surdos são incluídos em um 

universo no qual são oferecidas poucas ou nenhuma 

possibilidade de participação e construção de 

conhecimento. Ainda percebemos na sociedade 

uma busca crescente pela padronização e 

mecanismos de manutenção do poder por meio da 

valorização dos mais hábeis e mais capazes. 

Enquanto a escola existir como reflexo de uma 

sociedade dicotômica e excludente, existirão 

também indivíduos à margem do sistema e entre 

eles, os que possuem alguma deficiência e se 

distanciam do padrão de normalidade socialmente 

valorizado. 

Segundo Adorno (2006), a sociedade premia 

uma atitude colaboracionista, não como maneira de 

romper com essa dicotomia ou como estímulo à 

troca e ao respeito entre indivíduos, mas como uma 

não-individuação, como uma maneira de formar 

indivíduos frágeis. É importante que se pense em 

cada indivíduo como ser único, partícipe de uma 
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cultura coletiva. Cada ser é um universo individual, 

formado pelas relações que estabelece com o meio. 

Portanto, não haverá oportunidade de individuação 

para quem é negada a cultura ou para quem se 

submete totalmente a ela. O cerne da questão está 

na possibilidade de auto-reflexão sobre si mesmo 

como indivíduo e sobre a cultura na qual está 

inserido. A sociedade, ao estimular o 

colaboracionismo, homogeneíza seus indivíduos, 

tornando inférteis as possibilidades de se formarem 

críticos e atuantes para a transformação social. 

Assim, Becker (apud ADORNO, 2006), 

destaca que deve-se formar pessoas para a sua 

individualidade e ao mesmo tempo para sua função 

na sociedade. Assim, a escola se apresenta como 

um ambiente fértil para pensar uma educação para 

resistência. Hoje, quando se discute inclusão, 

percebe-se que a sociedade transformou a inclusão 

em uma ideologia. 

Segundo Crochík (2009, p.2), Adorno critica 

os ideais em todas as suas formas e defende que a 

educação deve se voltar para a realidade, ao passo 
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que qualquer tipo de idealismo deve ser combatido. 

A inclusão não é um modelo. Qualquer modelo ideal 

é uma doutrina e não há nada mais regressivo que a 

doutrinação. Não se pode superar a idéia de modelo 

com a proposta de outro modelo em seu lugar. 

Ainda nessa perspectiva, Crochík destaca as 

marcas do que Adorno chamou de fascismo 

contemporâneo, ou seja, a existência de um hiper-

realismo que prende os indivíduos a um pensamento 

de mundo sempre diferente e melhor ao que se 

apresenta na realidade, negando a situação real e, 

em consequência, negando a história como se essa 

não tivesse nenhuma relação com a sociedade atual.  

Dessa maneira, nutre no indivíduo um 

sentimento de que essa sociedade é a melhor que 

podemos ter. Portanto, não se deve combatê-la ou 

questioná-la e sim se adaptar a ela. Sobre esse 

pensamento, Crochík (2009, p. 2) afirma que “Para 

isso, ainda que nem sempre visível, a ameaça de 

segregação e de marginalização do inadaptado é 

contínua; essa ameaça traz consigo uma marca 

arcaica: a da destruição.” 
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Nessa perspectiva, quando se discute a 

educação para surdos, preocupa a necessidade de 

prepará-los exclusivamente ou predominantemente 

para a vida em sociedade e para as exigências na 

tomada de atitudes produtivas diante de sua 

realidade. Porém, é possível também afirmar que os 

indivíduos surdos precisam se preparar para 

conviverem com o mundo ao seu redor de forma 

crítica, autônoma e construtiva, afinal são indivíduos 

com direitos como pessoas humanas que são e 

precisam reger suas próprias vidas. Não se pode 

deixar de considerar que, por viver em sociedade, 

todo indivíduo precisa se adaptar ao meio no qual 

está inserido e no caso do surdo essa necessidade 

se evidencia frente aos estereótipos presentes nos 

padrões sociais. Assim, os indivíduos surdos 

precisam romper as barreiras da discriminação para 

assumirem seu papel na sociedade. Para tanto, a 

educação tem um papel fundamental na vida do 

indivíduo surdo, devendo promover uma formação 

consciente, voltada para a autonomia. 
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3 INCLUSÃO DIGITAL 

 

A inclusão digital, segundo Corgozinho 

(2003), implica saber usar, de forma eficiente, os 

recursos e colocá-los a serviço das pessoas e das 

comunidades. Tão importante quanto o acesso é a 

educação para o acesso e a criação de soluções 

flexíveis para as pessoas. Isto deve significar 

disponibilizar soluções acessíveis, tanto aos 

usuários mais básicos em conhecimentos de 

informática, quanto aos mais avançados. 

Cruz (2004) desenvolve um conceito de 

inclusão digital que apresenta uma visão mais sócio-

econômica, pois significa a aplicação das TIC a 

processos que contribuam para o fortalecimento das 

atividades econômicas, da capacidade de 

organização, do nível educacional, da auto-estima 

de indivíduos e de suas comunidades, da 

comunicação entre as comunidades e demais com 

suas entidades e serviços locais, com o objetivo de 

obter melhor qualidade de vida. Isso só é possível 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Valdirene Poçani da Rocha 1216 

quando ela representa um incentivo à utilização de 

TIC de forma crítica, mas também empreendedora, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento 

pessoal e das comunidades (PACHECO, 2006). 

Este é o aspecto que diferencia o acesso ao 

hardware e o acesso ao conhecimento 

verdadeiramente construído pelo indivíduo que o 

acessa.  

Ao desenvolver no indivíduo as competências 

necessárias para que se aproprie das TIC e dos 

conhecimentos de como utilizá-las, espera-se que 

ele passe a ter acesso às informações e às trocas 

comunicativas que o habilitem a desenvolver as 

consciências política e ética, associadas à cidadania 

e à transformação social. É a inclusão digital 

promovendo a inclusão social, a partir do 

desenvolvimento de competências inclusivas. 

Pacheco destaca como competências inclusivas: 

auto-estima, seleção crítica, interpretação e síntese, 

correlação e assimilação, criatividade e 

independência, cooperação mútua, auto-avaliação e 

aprendizagem permanente. Com estas habilidades, 
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o indivíduo é capaz, ao mesmo tempo, de ampliar 

seu horizonte pessoal permitindo a busca de 

qualificação profissional em caráter permanente. 

 

 

3.1 As estratégias e os desafios da inclusão 

digital no Brasil para surdos 

 
 

Entre os diversos recursos tecnológicos 

existentes, o que mais vem sendo utilizado e 

pesquisado nas ultimas décadas é o computador.  

Para Jannuzzi (1998), a utilização dos 

recursos da tecnologia informática na área de 

educação especial é de suma importância no sentido 

de facilitar e socializar a produção dos 

conhecimentos culturalmente construídos e que se 

encontram fora do alcance dessas pessoas.  

O uso do computador como recurso 

pedagógico na educação especial teve início em 

1975, quando a linguagem de programação LOGO 
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foi utilizada pela primeira vez em Edimburgo por um 

menino autista de sete anos.  

No Brasil, a linguagem LOGO foi usada pela 

primeira vez com este fim em 1985 pelos 

pesquisadores do Núcleo de Informática a Educação 

(NIED) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Deste então, não só este núcleo de 

pesquisa como diversos outros núcleos no Brasil 

vem estudando o uso do computador nas diferentes 

situações de ensino e aprendizagem, envolvendo 

indivíduos portadores de necessidade educacional 

especial ou não.  

Segundo Valente (2001), o trabalho com o 

computador permite o desenvolvimento de produtos 

que têm uma assinatura intelectual, porque é feito 

com o conhecimento de que o aprendiz dispõe, com 

seu estilo e criatividade, permitindo que os 

estudantes adquiram a noção de que são capazes, 

de que podem realizar coisas e de que podem 

progredir. Para o autor (VALENTE, 1991), há 

diversas modalidades de uso do computador na 

Educação especial. No que se refere ao ambiente 
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pedagógico esta tecnologia pode ser utilizada de 

diversas maneiras:  

• Como um comunicador: proporcionando ao 

indivíduo que apresenta algum tipo de 

deficiência, seja ela física ou auditiva, a 

possibilidade de emitir e receber informações.  

• Na informatização do processo de avaliação, 

permitindo que se avalie o grau de deficiência 

apresentada pelo indivíduo e oferecendo 

formas de explicitar os potenciais e 

deficiências apresentadas. 

• Através da instrução auxiliada: com o uso de 

softwares do tipo tutorial, exercício e prática, 

jogos e simulações.  

• Para proporcionar uma individualização de 

ensino: tornando possível a utilização de 

material especifico e comunicadores 

especialmente adaptados para determinado 

indivíduo.  

O uso do computador viabilizou o rompimento 

de inúmeras barreiras vividas pelos surdos no 

ambiente educacional. Para Borges (2003), o 
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computador pode ser utilizado em todas as fases da 

vida escolar. Os trabalhos e provas podem ser 

realizados com o auxílio do computador. O mesmo 

ocorre com a consulta de material bibliográfico, 

utilizando um scanner (para material impresso) e 

também via Internet. O computador poderá também 

ser utilizado pelo professor para preparar as aulas e 

os exercícios, tornando-se um meio bidirecional de 

comunicação entre professor e aluno.  

Para Valente (1991) o uso do computador 

pode ser feito tanto para continuar transmitindo a 

informação para o aluno, e, portanto para reforçar 

processos instrucionistas de ensino, quanto para 

criar condições para o mesmo construir seu 

conhecimento.  

Valente (1991) adverte que praticamente todo 

material educacional existente para ser utilizado na 

educação especial, sob o ponto de vista pedagógico, 

reproduz o material impresso, fazendo com que o 

computador se torne mais um recurso do processo 

de transmissão de informação para o aluno, não 
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tendo como objetivo o desenvolvimento da sua 

autonomia.  

Silva (1998) chama atenção para o fato que, 

o computador por si só não é a solução para todos 

os problemas educacionais: 

 
É importante que se tenha em mente 
que o computador não fará o 
processo pedagógico acontecer de 
forma mais adequada, mas sim de 
um modo diferente. Não se pode 
esperar que o computador ofereça 
uma solução mágica para as 
obstruções encontradas nas 
relações aluno-professor. Os 
problemas educacionais não serão 
resolvidos através da inserção do 
computador em sala de aula”. Por 
isto mais uma vez a forma com que 
os educadores utilizam este recurso 
é que pode ser o grande diferencial 
(SILVA, 1998, p.02).  

 

Outro risco que também corremos é achar 

que o uso da tecnologia informática exclui o uso das 

antigas ferramentas utilizadas no processo de 

ensino e aprendizagem de surdos. Ao contrário, na 

verdade elas vêm para corroborar com os recursos 

que eram utilizados anteriormente. O computador se 
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apresenta como uma alternativa a mais para os 

estudantes surdos buscarem sua independência e 

autonomia acadêmica.  

Autores como Moran (1997) e Borba e 

Penteado (2001) mostram que, além de uma simples 

ferramenta, a utilização da tecnologia informática, 

associada a outras tecnologias no contexto escolar, 

pode colaborar para a construção de conceitos. O 

computador pode ser um grande facilitador, porém a 

aprendizagem não deve ficar restrita ao uso do 

software escolhido, mas servir à interação aluno - 

software.  

Para Valente (1991) a aprendizagem pode 

ocorrer de duas maneiras: a informação é 

memorizada: a informação não foi processada, 

portanto não pode ser aplicada em situações de 

resolução de problemas e desafios; e o 

conhecimento é construído: a informação é 

incorporada aos esquemas mentais que são 

colocados para funcionar diante de situações ou 

desafios. Portanto, o uso do computador pode 

auxiliar na construção do conhecimento. Alguns 
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softwares apresentam características que 

contribuem para tal, em outros estas características 

não estão presentes. Para estes, há necessidade de 

um maior envolvimento por parte do professor, que 

deverá criar estratégias complementares ao 

software visando favorecer a compreensão 

(VALENTE, 2002).  

Objetivando mostrar que o computador pode 

auxiliar no processo de construção de 

conhecimento, Papert (1986) desenvolveu uma 

abordagem construcionista. Nesta abordagem o 

aluno constrói seu próprio conhecimento através do 

computador.  

A abordagem construcionista de Papert é 

propiciada pelo uso do ambiente LOGO, porém o 

uso de outras ferramentas do computador 

(processadores de texto, planilhas) e de outros 

softwares, pode contribuir para a criação de 

ambientes de aprendizagem onde o conhecimento é 

construído segundo esta abordagem (VALENTE, 

1999). 
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Utilizando softwares abertos, como 

linguagem de programação e outros, o aluno é capaz 

de resolver tarefas e problemas construindo o seu 

conhecimento. Neste caso:  

 
O aprendiz tem que descrever para 
o computador todos os passos do 
processo de resolução do problema. 
O computador executa as ações que 
foram fornecidas e apresenta na tela 
um resultado que pode ou não 
coincidir com o que o aprendiz 
esperava. Se a resposta coincide 
com a do aluno, pode considerar o 
problema como resolvido. Se os 
resultados fornecidos pelo 
computador não correspondem ao 
desejado, o aprendiz tem de refletir 
sobre o que fez e depurar suas 
idéias, buscando as informações 
necessárias, incorporadas ao 
programa e em seguida, reiniciar 
este ciclo de atividades de descrição 
- execução - reflexão - depuração – 
descrição (VALENTE, 1993, p.32).  
 

 

Porém, Valente (1993) enfatiza que este ciclo 

não acontece apenas colocando o aprendiz diante 

do computador. A interação deve ser mediada por 

um agente de aprendizagem que seja capaz de 

entender as idéias do aprendiz e saber como atuar 
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no processo de construção de conhecimento. Este 

autor também destaca que apesar de a idéia do ciclo 

ter se mostrado útil para identificar as ações que o 

aprendiz realiza e como cada uma delas pode ajudá-

lo a construir novos conhecimentos, também tem se 

mostrado limitada para explicar o que acontece com 

a mente do aprendiz na interação com o 

computador: “As ações podem ser cíclicas e 

repetitivas, mas a cada realização de um ciclo, as 

construções são sempre crescentes [...]. Assim a 

idéia mais adequada para explicar o processo 

mental dessa aprendizagem é a de um espiral” 

(VALENTE, 2003, p.06).  

O ciclo da aprendizagem, que posteriormente 

foi chamado por Valente (2003) de espiral da 

aprendizagem, de acordo com a figura 1, mostra 

como os estudantes foram construindo o 

conhecimento a partir de situações envolvendo ou 

não o uso do computador. 
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Figura 1: Espiral de aprendizagem que ocorre na interação 
aprendiz-computador 
Fonte: Valente (2002) 

 

 

Na espiral da aprendizagem, se aprende 

fazendo e refletindo sobre o fazer. “O fazer é a ação 

[...], para que aconteça aprendizagem, é preciso que 

haja reflexão sobre o que foi feito e que depois essa 

reflexão seja levada em consideração no 

planejamento da próxima ação” (VALLIN, 2004, p. 

45).  

É notório que o uso da tecnologia informática 

tem um importante papel entre os surdos. O seu uso 

permitiu ao aluno um maior acesso às informações 

melhorando a sua comunicação. 
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4 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 

Somente a implantação dos recursos 

tecnológicos mais avançados não é suficiente para 

uma abordagem de educação a distância de 

qualidade. Certamente, é importante a preocupação 

com sua infraestrutura, mas seus aspectos 

pedagógicos e metodológicos devem ser bem 

delineados, apoiados em estudos e pesquisas na 

área.  

Maia e Mattar (2007, p.83) explicam que o 

não-conhecimento de uma teoria de educação a 

distância é o principal responsável por abordagens 

que não condizem com as necessidades e 

possibilidades da Educação à Distância. Eles 

asseveram que: 

 
 
[...] o progresso da EAD e o 
surgimento das novas mídias 
interativas alteram o panorama de 
ensino e aprendizagem, e nesse 
novo cenário tanto os alunos quanto 
os professores, e as próprias 
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instituições, passaram a 
desempenhar novos e diferentes 
papéis. 
 

 
Dessa forma, as instituições devem adotar 

uma abordagem metodológica que condiga com o 

novo cenário, investindo não apenas em recursos 

tecnológicos, mas também na formação docente. 

Como é sabido, cada geração de Educação à 

Distância caracteriza-se pela abordagem 

metodológica adotada no processo de ensino e 

aprendizagem. Tais abordagens relacionam-se, 

obviamente, com a maneira de conceber a educação 

a distância. 

Valente (1999) identifica três abordagens 

nesse universo: a broadcast, a virtualização da 

escola tradicional e o estar junto virtual. 

A primeira marca a geração inicial de 

Educação à Distância e caracteriza-se como aquela 

que se vale de meios tecnológicos apenas para 

transmitir informações aos aprendizes, sem que haja 

muita interação entre professor e alunos. Já a 

virtualização da escola tradicional surge na segunda 
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geração e caracteriza-se como a tentativa de 

transportar, por via telemática, a estrutura e as 

peculiaridades da escola tradicional para um 

ambiente virtual. Por fim, o estar junto virtual marca 

a terceira geração e define também o momento atual 

da EAD. Essa abordagem caracteriza-se pela 

promoção de situações que permitam a construção 

de conhecimento por meio de interação estreita 

entre todos os participantes de um curso a distância. 

Interação e construção de conhecimentos são 

termos essenciais nessa abordagem de ensino. A 

interação refere-se à relação existente entre 

professor e aluno (que envolve o suporte didático, 

metodológico e motivacional que o primeiro oferece 

ao segundo em prol da construção de seus 

conhecimentos) e entre os próprios alunos (que, com 

a interlocução entre eles e, portanto, com o 

intercâmbio de conhecimentos, aprimoram sua 

aprendizagem). 

 

5 AS NOVAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO A 

DISTÂNCIA DO SURDO 
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Estudos sugerem que pessoas surdas, 

mesmo depois de terem passado por um longo 

período de escolarização, apresentam dificuldades 

no uso da linguagem escrita. Na verdade, as 

limitações nessa esfera não são exclusivas das 

experiências escolares de surdos, nem inerentes à 

condição de surdez: um dos principais problemas 

está nas mediações dessa aprendizagem, mais 

especificamente, nas práticas que fracassam 

também na alfabetização de ouvintes. Entretanto, 

ocorre que a essa questão mais geral sobrepõe-se, 

muitas vezes, o fato de o aluno surdo enfrentar 

complexas demandas adicionais, por apresentar uso 

restrito da língua implicada nas atividades de leitura 

e escritura (GOÉS, 1999). 

Se este indivíduo não consegue atender as 

mínimas exigências deste processo globalizado de 

conhecimento, capacitação e adaptação, estará 

fadado à exclusão. Há necessidade de educação e 

socialização para o desenvolvimento completo de 

qualquer indivíduo.  
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A capacitação profissional da pessoa surda 

deve ser pensada a partir de uma contextualização 

do mundo do trabalho, da realidade político-

econômico-social em que o País vive. Atualmente, o 

brasileiro está cercado por palavras como 

“globalização da economia”. “desenvolvimento 

tecnológico”, “automação”, “livre iniciativa”. Neste 

contexto são valorizadas a produtividade, a 

excelência, a qualidade total e a competitividade. As 

pessoas, tanto ouvintes quanto às surdas precisam 

correr atrás disso ou melhor, correr junto a isso. O 

desafio é estarem em constante aprendizado a fim 

de serem profissionais qualificados em condições de 

acesso a este mundo do trabalho (PALHARES, 

2004).  

A intenção é justamente permitir que este 

indivíduo se faça entender a partir da escrita, uma 

vez que sua língua materna é a língua de sinais e 

que para a grande maioria é uma língua 

desconhecida e, possa estar se qualificando, 

buscando aperfeiçoamento e fazendo parte do 

mundo do trabalho.  
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A proposta é que um indivíduo surdo, 

alfabetizado e conhecedor das estruturas 

gramaticais necessárias possa fazer uso disso, 

visando interagir com o meio em que está inserido, 

difundindo suas idéias, conhecimentos e 

experiências.  

Para Grosjean (2004, s.p):  

 

É dever da Sociedade permitir que a 
criança surda aprenda as duas 
línguas, a língua gestual (como 
primeira língua) e a língua oral. Para 
tal criança surda deve entrar em 
contato com utilizadores das duas 
línguas e deve sentir a necessidade 
de utilizar as duas.  

 

A tecnologia permite que sejam 

desenvolvidos procedimentos alternativos capazes 

de auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem 

destes indivíduos, mas que ainda não será o 

suficiente para permitir que este usufrua seus 

direitos. Será necessário que a sociedade 

acompanhe este desenvolvimento e evolua 
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culturalmente para agir de forma não preconceituosa 

com este tipo de situação.  

Necessidades de comunicação foram 

elaboradas e desenvolvidas ao longo de toda a 

geração humana, numa busca incessante pela 

melhor e mais fácil maneira do processo ocorrer. De 

acordo com Gonçalves (2004, s.p),  

 
[...] desde os primórdios o homem 
vem desenvolvendo a linguagem 
como sua forma principal de se 
expressar, para isso seu cérebro 
sofreu uma evolução constante e 
gradativa, permitindo melhor 
relacionamento entre as pessoas. 
Cada vez que o homem aperfeiçoou 
o processo da linguagem, mais 
conhecimento a respeito do mundo 
adquiriu. Com o avanço tecnológico 
as pessoas começaram a se 
preocupar em estabelecer uma 
comunicação homem – máquina 
cada vez maior, para isso, 
desenvolveu programas que 
interpretam a língua escrita e às 
converte em sinais que a máquina 
entende, mas depararam-se com o 
problema de fazer a máquina 
entender o que o homem diz.  
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Uma alternativa, a partir do desenvolvimento 

da computação, vem com a utilização da inteligência 

artificial, principalmente através do Processamento 

da Linguagem Natural (PLN), esperando transformar 

a linguagem natural em sinal que o computador 

entenda e interprete, sendo necessários outros 

recursos tecnológicos tais como reconhecimento de 

voz, banco de dados, sistemas tutores, sistemas 

especialistas, entre outros.  

Já para Rodrigues Filho (2004, s.p), 

“Processamento da Linguagem Natural é o estudo 

para compreensão e geração de línguas naturais 

faladas e escritas”.  

Aplicações práticas para o Processamento da 

Linguagem Natural (PLN) são utilizadas nas mais 

diversas áreas, desde construção de textos, leitura e 

folheamento, entrada de dados, à indexação, o que 

faz com que o PNL seja tão relevante na Educação 

a Distância do Aluno Surdo.  

 

 

6 CONCLUSÃO 
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Os problemas de interação no fórum  dos 

cursos de educação a distância têm feito com que os 

alunos busquem e façam uso de outras tecnologias 

– que não são institucionais, tais como MSN e SMS 

– para procederem à interação e comunicação, 

principalmente aquelas que disponham de recursos 

de conversação on-line em tempo real. Assim, os 

alunos criam mecanismos próprios de interação, que 

não integram currículo, para poderem se comunicar.   

Estas evidências têm desencadeado a 

necessidade dos alunos de terem acesso à 

mediação do professor de forma presencial, 

atribuindo tais falhas à Educação a Distância pelo 

fato de ser uma modalidade de ensino onde 

professor e aluno ficam separados pela distância 

geográfica. O que deveria ser uma Educação a 

Distância sem distância, tendo em vista a existência 

de recursos tecnológicos aliada com a organização 

do curso, pode se tornar uma modalidade de ensino 

sem interação – isto é, com distância tanto física 

como virtual -, pois apenas as ferramentas 
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tecnológicas disponíveis não asseguram o ensino e 

aprendizagem na Educação a Distância.  

Conforme já abordado neste estudo, a 

atuação do professor está vinculada às tecnologias 

e conforme os encaminhamentos de funcionamento 

do curso, é possível afirmar que os professores 

permanecem distanciados dos alunos virtualmente, 

também.  

A função dos tutores e professores muitas 

vezes se tornam confusas neste processo. É 

importante que no decorrer do curso cada 

profissional tenha uma função específica e um 

campo de atuação bem delineado para contribuir 

para o ensino e aprendizagem, evitando lacunas em 

relação à interação, reduzindo a distância que pode 

porventura existir na relação professor-aluno através 

de procedimentos diferenciadores na elaboração da 

instrução e na facilidade da interação, pois na 

educação a distância é um fenômeno pedagógico.  

Face ao exposto, entende-se ser necessário 

refletir acerca da organização e estrutura do curso 

em Educação a Distância e sobre as funções dos 
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papéis das pessoas envolvidas neste processo, de 

maneira a assegurar que o ensino e aprendizagem 

se tornem efetivos nesta modalidade de educação. 

Uma estrutura de curso tradicional não condiz com a 

realização de curso em Educação a Distância onde 

o uso das tecnologias se faz essencial, o 

cronograma de aulas presenciais é diferenciado, a 

atuação dos profissionais deve necessariamente 

viabilizar a aprendizagem pelos alunos e tornar 

menor a distância geográfica existente por meio dos 

recursos virtuais disponíveis. 
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PONTOS IMPORTANTES SOBRE A 

REFORMA TRABALHISTA 

Gleibe Pretti41 

 

RESUMO 

Cuida o presente artigo da análise jurídica do direito 

processual em âmbito trabalhista, com o advento da 

Lei Federal nº 13.467/07, que promoveu uma 

expressiva reforma em toda sistemática do direito do 

trabalho brasileiro. Além de todo contexto filosófico 

e sociológico abordado neste artigo, pois, a referida 

norma adentrou ao ordenamento jurídico sem um 

amplo debate entre o empresariado, os 

trabalhadores e o governo, serão abordados quatro 

temas de igual importância que convergem para a 
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reflexão proposta, e são eles: a litigância de Má-fé, 

a adoção da condenação do perdedor em honorários 

de sucumbência, o critério das custas processuais e 

os novos critérios para concessão da gratuidade de 

justiça;  

Palavras-chave: Processo do Trabalho. Lei Federal 

13.467/07. Reforma Trabalhista. Litigância de Má-fé. 

Honorários de Sucumbência. Custas Processuais. 

Gratuidade de Justiça. 

 

ABSTRACT  

 

Thisarticle takes careofthe legal analysisof 

procedural law in the labor context, withtheadventof 

Federal Law No. 13,467 / 07, 

whichpromotedanexpressivereform in 

allsystematicsofBrazilian labor law. In 

additiontotheentirephilosophicalandsociologicalcont
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extaddressed in thisarticle, as thisruleenteredthe 

legal system without a wide debate 

betweenbusinessmen, workersandthegovernment, 

four topicsofequalimportancethat converge for 

theproposedreflectionwillbeaddressed, and are they: 

theBad-Faith litigation, 

theadoptionoftheconvictionoftheloser in 

succumbencefees, thecriterionof procedural 

costsandthe new criteria for grantingfree justice; 

Palavras-chave: WorkProcess. Federal Law 13.467 / 

07. Labor Reform. Badfaith'slitigation. 

SuccumbenceFees. Procedural Costs. Freejustice. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo questionar a 

real existência de vantagens da reforma trabalhista 

no tocante ao âmbito do direito processual do 

trabalho.  
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Temas intrigantes como a aplicação de 

punição por litigância de má-fé, condenação ao 

pagamento dos honorários de sucumbência, custas 

processuais e concessão da gratuidade de justiça 

têm sido motivo de muito debate na sociedade 

acadêmica dos estudiosos do direito do trabalho, 

pois, de alguma forma os reflexos de tais alterações 

foram capazes de diminuir o fluxo de demandas 

trabalhistas nos fóruns.  

Não é apenas no Brasil que as modificações 

de sua legislação laboral tiveram grandes 

repercussões, em outras partes do mundo a 

proteção aos direitos dos trabalhadores também 

foram marcados por lutas e conquistas. 

Lembremos da épica história narrada por 

C.S Lewis no romance alegórico as Crónicas de 

Nárnia descortina um mundo imaginário onde o mal 

e o bem, em uma visão maniqueístas de poderes 

opostos e incompatíveis encontram-se em constante 

batalha. 
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Esse artigo remete à luta de gladiadores, 

visto que a reforma trabalhista, sob esse viés, 

sempre se caracterizou pelas relações conflituosas 

de trabalho, onde o confronto entre capital e 

proletariado em sua dimensão política-histórica 

caracterizada pela eterna crise sistêmica entre as 

relações de empregado e empregador, a falsa 

percepção a respeito da flexibilização dos direitos 

trabalhista e a atual ideologia política governamental 

que reduziu direitos previstos em lei sem o 

necessário debate social, não demonstrando 

transparência e boa-fé na condução do processo 

legislativo. 

Sob o aspecto formal a Lei 13.467, que 

recebeu popularmente a alcunha de reforma 

trabalhista, na verdade adveio Projeto de Lei (PL) 

6.787, apresentado em dezembro de 2016 à Câmara 

dos Deputados pelo Poder Executivo, que à época 

era comandado pelo ex-presidente da república, 
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Michel Temer – que assumiu a presidência após sua 

antecessora, Dilma Rousseff, sofrer impeachment. 

Tratava-se de um projeto de lei de altíssima 

complexidade e que demandaria um amplo debate 

entre a sociedade e os grupos sindicais, todavia, isso 

não ocorreu, posto que sua tramitação no Congresso 

Nacional aconteceu de forma surpreendentemente 

ágil, sendo que pouco tempo depois o projeto de lei 

foi convertido na Lei Nº 13.467, em julho de 2017 – 

exatos sete meses após ter sido proposto. 

A negociação entre Legislativo e Executivo 

não foi fácil, pois, o país vivia um clima de 

insegurança porque acabara de cassar o mandato 

da presidente pouco tempo antes. Assim, o então 

presidente da república, para conseguir aprovar a lei, 

prometeu lançar mão de uma medida provisória para 

melhor debater os pontos que ainda desagradavam 

a oposição.  

Com o advento da lei 13.467/17 houve 

significativa modificação na legislação que regula o 
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direito laboral brasileiro. Paradigmas foram 

substituídos, regras dogmáticas alteradas, de forma 

abrupta, ou seja, o processo legislativo tramitou em 

caráter de urgência e a realidade do direito do 

trabalho brasileiro deu um salto para um novo 

mundo. 

Após a sanção presidencial a sociedade 

começa a tomar consciência da lei e de seus 

impactos nas relações sociais, novos mecanismos 

de acesso ao Judiciário, novas figuras contratuais de 

trabalho, restrições e precarizações de direitos, 

deixando claro que as referidas mudanças revelam 

a força ideológica do agrupamento político e 

interesses prevalecentes do capital. 

De fato, houve uma mudança de paradigma 

no direito do trabalho. 

Importante destacar a contribuição de 

Thomas Kuhn (1998), que ao conceituar o 

paradigma afirma que “é aquilo que os membros de 

uma comunidade partilham e, inversamente, uma 
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comunidade cientifica consiste em homens que 

partilham um paradigma.” 

A discussão em torno da urgente mudança 

no direito do trabalho e a promulgação da nova lei 

comtemplou novos paradigmas a comunidade que 

convive com as normas que regulam essa área 

especializadas do direito, em especial, o princípio da 

intervenção mínima na autonomia da vontade, a 

compensação de jornada sem negociação coletiva, 

ampliação do banco de horas, admissão de trabalho 

da emprega gestante e da lactante em ambiente 

insalubre, trabalho intermitente, quitação anual das 

verbas trabalhistas, dentre outros. 

Desde o surgimento do fenômeno 

industrialização há no mundo uma constante 

evolução das regras e normas que regem as 

relações interpessoais desse fato social, e, longe de 

combatê-la, em verdade, necessitamos dessa 

constante renovação, pois se trata do resultado do 

progresso humano. 
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O Estado, ao desempenhar a sua função 

política, administrativa e judiciária, faz a história 

imprime seu selo ideológico na produção de regras 

que regem as relações laborais, nos limites de sua 

atuação, em especial no direito laboral criando 

normas que protegem o hipossuficiente na relação 

laboral, não sendo diferente em outras partes do 

mundo. 

O objetivo desse artigo é examinar os 

impactos da reforma trabalhista marcada pela 

ideologia restritiva neoliberalista que no rastro do 

movimento de flexibilização dos direitos trabalhista, 

apresentou a sociedade brasileira a Lei 13.467/2017 

com inúmeros dispositivos passiveis de 

inconstitucionalidades, bem como mensurar a 

precarização dos direitos dos trabalhadores refletido 

em diversos dispositivos da nova lei. 

Jack Balkin (1987) argumenta que ideias e 

conceitos se alteram à medida que são introduzidas 

em novos contextos sociais e políticos ao longo do 
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tempo. E afirma que os juristas devem estar 

interessados utilizar técnicas desconstrutivas pois 

fornecem métodos para criticar as normas legais 

existentes; em particular, uma leitura desconstrutiva 

revelará como os argumentos oferecidos para 

suportar uma determinada regra minam-se. 

Além disso, as técnicas desconstrutivas 

podem mostrar como os argumentos que justificam 

a inclusão no ordenamento jurídico de normas são 

informados e disfarçam o pensamento ideológico. 

Por outro lado, é possível afirmar também 

que a ideia pugnada por Balkin também pode ser 

refletida ao revés, desconstruir direitos. A reforma 

capitalista e neoliberal não seria uma lesão 

consolidada e desconstrutivista dos direitos dos 

trabalhadores? Pois bem. 

Nesse ponto, a Lei 13.467/2017 reflete o 

pensamento ideológico em regular as relações de 

trabalho, notadamente, pelo neoliberalismo, que por 

via direta abalou as estruturas do direito do trabalho, 
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abrindo espaço ao interesse do que detém a força 

superior e dominante. 

Destarte, a presente análise dialogará com 

as técnicas desconstritivas em uma reflexão em que 

evidenciará o pensamento ideológico que motivou a 

legislador para trazer para sociedade brasileira a 

“deslealdade” legislativa. 

Jack Balkin (1987) diz que “os limites da 

justiça, são determinados pelos limites de quem é 

humano em oposição a quem é meramente “animal”, 

a reforma trabalhista é um exemplo que não se 

respeitou o limite do humano, do frágil, do tangível 

pelas limitações do cansaço, daquele que se esvai 

em seu esforço humano no fim do dia laboral, do 

respeito a trabalhadora humana que gera mais uma 

vida que ingressará no mundo que o recepcionará 

em um ambiente desumano e sem limites. 

Historicamente os avanços normativos pós 

industrialização criou um campo de proteção aos 

direitos dos operários, fruto dos movimentos sociais 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Gleibe Pretti 1253 

em busca de humanização e dignidade nas relações 

entre capital e proletariado. 

O complexo ramo do direito laboral tem 

como escopo a proteção aos direitos fundamentais 

do trabalhador, constitui garantias de que a ordem 

jurídica não retrocederá em desfavor do cidadão, 

com as exceções prevista na magna carta. 

A Constituição cidadã estabelece que um 

dos objetivos fundamentais da República é a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

que garanta o desenvolvimento nacional e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 

O texto constitucional confirma que nossa 

sociedade é multifacetária, com realidades sociais 

distintas. O Brasil é um país em desenvolvimento 

social. Dado relevante que se deve ter em conta 

quando se fala sobre mudança legislativa laboral, o 

que parece ter sido relegado a segundo plano na 

tramitação do projeto de lei da reforma trabalhista. 
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Segundo Vólia Bomfim (2014), o Welfare 

legitimou a pretensão universalista dos direitos dos 

trabalhadores em razão da centralidade do trabalho 

na organização da sociedade industrial. 

Originariamente a atuação estatal é justamente 

proteger o hipossuficiente da famigerada lei do 

mercado. 

“O Welfare State representa o direito que 

tem toda pessoa de ser protegida contra abusos do 

poder econômico, garantindo-lhe, por exemplo, 

renda mínima, alimentação, educação, saúde, 

habitação, independentemente da condição social 

do ser humano, tudo como forma de direito político e 

não como caridade.” (BOMFIM, apud STREK, Lenio 

Luiz. Jurisdição Constitucional e hermenêutica. p.64) 

 

Muito se vem discutindo a respeito de 

mudanças na legislação trabalhista brasileira, tendo 

como fundamentos diversos dos fatores, dentre eles, 

a modificação da economia, a abertura de mercado, 
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a livre concorrência, a saúde das empresas, a 

flexibilidade das leis, a redução de direitos 

trabalhista, a sujeição do sistema econômico 

brasileiro ao interesse do capital e a adoção da 

ideologia de mercado. 

Entretanto, como diz Boaventura Santos 

(1998) “Precisamos de um Estado cada vez mais 

forte para garantir os direitos num contexto hostil de 

globalização neoliberal”. 

Sabemos que o interesse do capital não 

corresponde ao interesse do trabalhador, pois o 

empregador, que pelo princípio da alteridade 

assume os riscos do negócio não tem interesse em 

remunerar de forma condigna aos trabalhadores ou 

proporcionar condições de saudáveis do ambiente 

de trabalho. Evidente que as normas justrabalhistas 

que formam um bloco mínimo de segurança devem 

ser referendas pelo Estado, ainda mais em países 

subdesenvolvidos, como é caso do Brasil. 
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Nesse sentido, Balkin afirma que a lei reflete 

visões sociais que envolvem privilégios de 

concepções particulares da natureza humana. 

Assim, pode-se afirmar que o processo de 

mudança das normas trabalhistas brasileiras está 

inserido em um processo maior de flexibilização do 

mercado de trabalho, ou seja, novos mecanismos 

legais são impostos a sociedade decorrente da 

mudança da economia mundial. 

Em verdade, de um fenômeno mundial de 

precarização normativa das relações de trabalhista, 

com suporte ideológico político, econômico e social. 

Além disso, é de se perceber que a 

característica marcante do direito do trabalho é 

proteção ao hipossuficiente. 

 

Entretanto, não podemos esquecer que o 

direito do trabalho deve equilibrar os interesses 
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divergentes, pois o capital depende do trabalhador e 

o trabalhador do capital, vice-versa, nesse ponto o 

Estado é o ponto de equilíbrio nessa relação. 

É correto afirmar, portanto, que a Lei 

13.467/2017 apresenta-se claramente como 

instrumento a serviço dos interesses dos 

empregadores e resultará em maior lucratividade e 

aumento significativos de seus rendimentos, a 

exemplo do novos modelos de contratos de trabalho, 

prestação de serviços por pessoa jurídica, a não 

integração ao salários de benefícios, trabalho em 

condições insalubres para gestantes, fim das horas 

in itinere, revogação de regras sobre a jornada de 

trabalho, dispensa das homologações pelos 

sindicatos, dentre outras que ferem princípios como 

da razoabilidade, lealdade e transparência. 

Em um sistema unificado em que o mundo 

globalizado enfrenta crises decorrentes das 

ideologias política e econômicas, o mínimo que se 

espera do Estado que preocupa-se em construir uma 
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sociedade justa, erradicar a pobreza e reduzir as 

desigualdades sociais, é proteger os direitos dos 

trabalhadores e principalmente a dignidade. 

Hannah Arendt (2007) em sua obra a 

Condição Humana traz uma extraordinária 

contribuição a respeito da dignidade humana do 

trabalhador quando destaca o valor da pessoa 

humana e aponta como essencial para a vivência em 

um mundo caracterizado por existir socialmente. 

Sustenta Arendt que trabalho é uma 

atividade própria do ser humano (fabricar, construir, 

etc.), sendo essa atividade não natural, cria e 

construí um mundo através de sua ação. 

Arrendt acrescenta que: 

O trabalho é a atividade 

correspondente ao artificialismo da 

existência humana, existência esta 

não necessariamente contida no 

eterno ciclo vital da espécie, e cuja 

mortalidade não é compensada por 
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este último. O trabalho produz um 

mundo artificial de coisas, 

nitidamente diferente de qualquer 

ambiente natural. Dentro de suas 

fronteiras habita cada vida individual, 

embora esse mundo se destine a 

sobreviver e transcender todas as 

vidas individuais. A condição humana 

do trabalho é a mundanidade. 

(ARENDT, 2007, p. 15)  

Assim, o labor é uma atividade essencial 

sendo mediada pela necessidade do homem em se 

manter enquanto interage em seu processo 

biológico, muitas vezes é o único bem que possui, o 

fruto do seu trabalho, o que exige o respeito ao bloco 

mínimo de proteção aos direitos socais alcançados 

frente ao capitalismo desumano. 

Por essa essencialidade do labor sustenta 

Jorge Luiz Souto Maior (2017) que “Por isso a 

proteção do ser humano que trabalha, e não o 

trabalho em si, é que constitui o objeto central da 

investigação jurídica.” 
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Entretanto, uma coisa é certa: vivenciamos 

uma crise no direito do trabalho. O Brasil é um país 

de desenvolvimento desigual, há regiões 

extremamente marcada pelo subdesenvolvimento, 

pobreza, misérias e mesmo que vivenciamos o 

desenvolvimento em alguns setores da sociedade é 

comum nos noticiários a informação de práticas 

atentatórias aos direitos dos trabalhadores como por 

exemplo a redução de empregados a condição 

análoga de escravos. 

Marcio Tulio Viana, concorda que o direito 

do trabalho se encontra em um período crítico de 

crise existencial decorrente do reflexo alucinante da 

reforma trabalhista: 

Nesse contexto meio esquizofrênico, que o 

bombardeia com elementos estranhos, o Direito do 

Trabalho começa a viver uma crise de identidade. 

Afinal, ele sempre nos disse que “trabalho não é 

mercadoria”, assim como nos ensinava a aplicar a 

norma mais favorável ao trabalhador e a desconfiar 
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dos acordos de vontade. Hoje, no entanto, ele 

respalda a terceirização, que mercantiliza o 

trabalhador; faz concessões à autonomia coletiva e 

até mesmo ao acordo individual de vontades, sem 

cuidar do equilíbrio entre os atores sociais; e faz 

acenos em direção à declaração formal de vontade, 

sem criar mecanismos que garantam sua vontade 

real. (VIANA, 2017) 

Nesse contexto de desarmonia conceituais, 

acrescidos da desarmonia social, a reforma 

trabalhista consagrou a ideia do negociado 

prevalecer sobre o legislado, em total descompasso 

com a realidade brasileira e fragilidade de homens e 

mulheres neste país que sofrem nas mãos 

inescrupulosas de políticos desonestos e 

descompromissadas com a realidade social. 

A Constituição da República Brasileira 

estabelece que “são direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem a 

melhoria de sua condição social”, essa é a 
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perspectiva central e que não se pode perder de 

vista, ou seja, melhorar a condição social dos 

trabalhadores. 

Muito se comemora, por muitos profissionais 

da área trabalhista, após a reforma da lei obreira, 

acerca dos assuntos de litigância de má fé, 

honorários de sucumbência, custas e justiça 

gratuita. Porém, para refletirmos será que realmente 

essas alterações foram um avanço ou um 

retrocesso? Vamos tecer ponto a ponto. 

1. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – A 

POSITIVAÇÃO DO INSTITUTO NO 

DIREITO DO TRABALHO.  

Como se sabe, o Código de Processo Civil 

sempre foi utilizado de forma subsidiária para 

preenchimento das lacunas existentes na CLT´, a 

exemplo da litigância de má-fé, que não possuía 

precedentes nas normas trabalhistas, mas eram 

comumente aplicadas nas relações de âmbito 

trabalhistas.  
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Por sua vez, a condenação por litigância de 

má-fé tem o condão repelir demandas judiciais que 

tenham por objetivo exclusivo o êxito da demanda a 

qualquer custo, por uma das partes, desperdiçando 

todo aparato judiciário, causando repercussões 

negativas para a sociedade. 

O fato importante a ressaltar que a litigância 

de má fé, hoje tratada na CLT, nos artigos 793 A a 

793 D, traz punições as partes e testemunhas que 

se utilizam de subterfúgios tenebrosos para 

conseguir algum direito inexistente. Ocorre que já 

estamos diante de uma falha, pois não é punido o 

advogado que utiliza desses métodos para 

conseguir seus objetivos.  

Cediço afirmar que na área trabalhista, 

mesmo com todas as informações disponibilizadas a 

todos (lê-se internet) não traz de forma clara o direito 

inerente de cada empregado/trabalhador, com isso o 

obreiro fica “na mão” do profissional de direito de sua 

confiança. Desta forma, a lealdade, assim como a 
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boa-fé, deverá ser um pressuposto de todos, 

inclusive dos advogados. 

A lei deve ser igual para todos os envolvidos 

do processo, não é mesmo? 

Nessa linha de pensamento, Josley Soares, 

Juiz de São Paulo, defende: “parece que seria 

oportuna e de bom tom a inserção na lei processual 

trabalhista de algo como previsto no artigo 5º do 

NCPC que dispõe sobre a boa-fé objetiva processual 

para todos aqueles que de algum modo participarem 

do processo, ou mesmo a enumeração dos deveres 

das partes e participantes do processo (art. 77 

NCPC) mas assim não quis a reforma, lei 

13.467/2017 e parou no meio do caminho, tratou 

apenas das penalidades.” 

Sobre as hipóteses específicas de litigância 

de má-fé, descritas no artigo 793 A, traz as situações 

de forma taxativa, ou seja, dando amplitude para a 

“criatividade” das partes de “inventarem” novas 
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formas de pleitear com má fé. O ideal seria que a lei 

fosse exemplificativa. Outro ponto complexo na lei. 

Chama a atenção o inciso V, do artigo 794 – 

B da CLT em que contempla a hipótese amplamente 

genérica quando entende ser litigante de má-fé 

aquele que procede de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo. 

Nesse sentido, na doutrina, a consciência da 

inexistência de justificativa para o procedimento 

tomado. Pode-se inserir aqui, por exemplo, aquele 

de apresenta incontáveis contraditas contra as 

testemunhas da parte contrária, mas desde sempre 

sabia que não havia fatos sérios subjacentes a 

referidas contraditas e que não havia provas aptas 

para sua comprovação. 

Quais são as consequências, da litigância de 

má-fé, descritas no artigo 793-C? 

Conforme o texto de lei, poderá o juiz 

condenar o litigante em 1,1%, mas não em 1% ou 
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ser mais arrojado e forma fundamentada subir o 

patamar da multa para 9,9% que não poderá, 

contudo, ser 10%, pela redação literal e inexplicável 

da norma que aqui se reproduziu. Estamos diante de 

um erro tamanho do legislativo. 

Em contraponto, pergunta-se se existe a 

possibilidade de indenização, a outra parte, além da 

multa? São poucas as decisões que contemplam a 

indenização enfrentam o drama da possibilidade de 

sua fixação independentemente de prova de 

prejuízo, posição de parte da doutrina, como por 

exemplo o Professor Bedaque, e do próprio STJ, 

como se colhe Informativo 565, na decisão exarada 

no EREsp 1.122.262-ES da relatoria do Ministro 

Felipe Salomão, de 04/08/2015. 

A responsabilidade do advogado é possível? 

Nessa linha, algumas decisões, mesmo no campo 

trabalhista (art. 81 NCPC e art. 769 da CLT) 

terminam por envolver na condenação além da parte 

também o advogado que lhe representa ao 
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argumento de que o advogado também é 

interveniente do processo.  

Porém, insta salientar o que dispõe o artigo 

32 da Lei 8906/94 que: em caso de lide temerária o 

advogado será responsável solidário com seu 

cliente, desde que coligado com este para lesar a 

parte contrária, o que será apurado em ação própria.  

Desta forma, exige condenação do 

advogado por dolo ou culpa no exercício profissional 

em ação própria e não incidentalmente no âmbito de 

uma reclamação trabalhista, entendimento que 

parece ser o mais razoável. 

No sentido do exposto, cabe mencionar o 

trecho da sentença proferida em 7/2/13, pela juíza 

Anna Beatriz Matias Diniz de Castilho Costa da 5ª 

vara do Trabalho de Vitória/ES no processo nº 

0053600-05.2012.5.17.0005, no qual a Reclamante 

foi condenada em litigância de má-fé: 
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(...) A petição inicial é temerária, trazendo 

elementos imaginários e destituídos de qualquer 

fundamento fático e jurídico. A artimanha é sempre 

muito semelhante; mentir, ocultar a verdade ou 

exagerar. 

Ocorre que o Judiciário realmente não pode 

tolerar tal sorte de comportamento. São muitos os 

que têm sede de Justiça. Este Poder está abarrotado 

de processos. São inúmeras as pessoas que 

efetivamente precisam da mão pesada do Estado 

para reparação/prevenção de direitos. E tipo de 

demanda prejudica a coletividade, visto que faz com 

que a Justiça perca tempo e dinheiro 

desnecessariamente, retardando o atendimento 

daqueles que efetivamente carecem e clamam por 

Justiça. (...) 

A crença na hipossuficiência da parte 

reclamante, bem como na gratuidade da Justiça não 

raro motivam, na prática, o descompromisso com a 

verdade no processo. Faz crescer a sensação de 
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impunidade, da ausência de responsabilização, 

principalmente financeira. Entretanto, tal premissa 

não é verdadeira. Atentos a isto, os juízes do 

trabalho têm imposto penalidades aos que litigam de 

má-fé, inclusive condenando-os à perda da 

gratuidade da Justiça. Com isso, gera-se aos 

reclamantes graves prejuízos, diante da conduta 

maliciosa, principalmente na interposição de 

recursos. 

Corroborando o exposto, menciona-se os 

julgados n° 0001700-29.2014.5.12.0012 e 0000810-

44.2014.5.09.0022. Cabe ainda verificarmos o 

posicionamento do Juiz Giani Gabriel Cardozo da 1ª 

vara do Trabalho de Gravataí/RS ao proferir 

sentença em 17/10/2014 no processo nº 0000804-

64.2013.5.04.0231: 

 

(...) Atitudes como esta demonstram o 

desrespeito do autor com o Poder Judiciário e 
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merecem ser alvo de sanção, de forma a evitar que 

se repita. 

Dessa forma, aplico multa de 1% por 

litigância de má-fé (Art. 18, caput, CPC) e condeno 

o autor ao pagamento de indenização, na razão de 

10% (Art. 18, § 2º, CPC), ambas calculadas sobre o 

valor da ação (R$ 70.000,00), valores que serão 

executados nesta ação e revertidas às reclamadas. 

(...) O autor declinou não ter condições de 

suportar custas processuais, mas por ter incorrido 

em litigância de má-fé não faz jus ao benefício da 

Justiça gratuita. 

É indevida a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita ao litigante de má-fé, por absoluta 

incompatibilidade entre estes dois institutos. A 

gratuidade da Justiça está intimamente ligada à 

lealdade processual, de sorte que o seu beneficiário 

não está dispensado de agir eticamente, sob pena 

de a sociedade ter que arcar com os custos daquele 
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que impulsiona a máquina judiciária obtendo 

vantagens indevidas. Rejeito. (...) 

Assim sendo, a reforma trabalhista, na 

verdade apenas deu legitimação e legalidade à 

aplicação de um instituto que já estava sendo 

aplicado, para manutenção da ordem pública tão 

necessária para se alcançar o fim que a sociedade 

espera do direito, qual seja: a paz social.  

2. O RECONHECIMENTO DOS HONORÁRIOS 

DE SUCUMBÊNCIA NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. 

Notadamente, durante muito tempo, a 

justiça do trabalho era vista com certo desdém por 

parte da sociedade, do empresariado, dos 

trabalhadores e até mesmo pelos advogados, pois, 

o litigante que buscasse uma “aventura” jurídica não 

recebia qualquer punição em caso de insucesso na 

demanda.  
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De uma maneira simplória e sob o aspecto 

literal da palavra, sucumbir significa “ser vencido”. A 

palavra que é uma derivação do latim sucumbo tem 

no tocante à sua definição jurídica um viés diferente, 

pois, representa o prêmio a ser pago pelo perdedor 

ao advogado do vencedor da causa.  

Tal condenação nunca teve espaço no 

âmbito trabalhista e, como dito, por vezes, dava 

ensejo à litigantes aventureiros que buscavam por 

intermédio da reclamação trabalhista, extorquir o 

empregador, valendo-se do judiciário para 

locupletar-se indevidamente. É claro que não nos 

referimos com este argumento, das inúmeras 

reclamações – provavelmente a maioria delas – que 

tinham sua razão de ser por forma de injustiças 

ocorridas com os trabalhadores, que justamente 

buscavam seus direitos na justiça especializada do 

trabalho. 

A base legal para determinado direito está 

no artigo 791 da CLT, em que determina: 
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“Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue 

em causa própria, serão devidos honorários de 

sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco 

por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, 

do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 

§ 1o  Os honorários são devidos também 

nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em 

que a parte estiver assistida ou substituída pelo 

sindicato de sua categoria. 

§ 2o  Ao fixar os honorários, o juízo 

observará: 

I - o grau de zelo do profissional; 

II - o lugar de prestação do serviço; 

III - a natureza e a importância da causa; 

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. 
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§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o 

juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, 

vedada a compensação entre os honorários. 

§ 4o  Vencido o beneficiário da justiça 

gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda 

que em outro processo, créditos capazes de suportar 

a despesa, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, 

nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

do beneficiário. 

§ 5o São devidos honorários de 

sucumbência na reconvenção.” 

Analisando a lei acima, é salutar referir no 

caso de um empregador que descumpre a lei e deve 

R$ 200 mil ao empregado, impor-lhe a obrigação de 
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pagar mais R$ 30 mil pela reparação de honorários 

advocatícios (15 %), representa uma situação bem 

menos gravosa do que impor a mesma obrigação 

(de pagar R$ 30 mil) ao empregado (15%) que 

sempre cumpriu suas obrigações contratuais e 

apenas não obteve o reconhecimento judicial do 

direito que imaginava possuir. 

A dita “Reforma Trabalhista” instituída pela 

Lei n. 13.467/2017, sofre inúmeras críticas de 

estudiosos e doutrinadores, pois eles afirmam que a 

referida reforma desponta a um direcionamento de 

retrocesso, segregação e sedimentação da 

desigualdade entre as pessoas. 

Profundamente dissociada das ideias 

matrizes da Constituição de 1988, como a 

concepção de Estado Democrático de Direito, a 

principiologia humanística e social constitucional, o 

conceito constitucional de direitos fundamentais da 

pessoa humana no campo justrabalhista e da 

compreensão constitucional do Direito como 
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instrumento de civilização, a Lei n. 13.467/2017 tenta 

instituir múltiplos mecanismos em direção 

gravemente contrária e regressiva (DELGADO, 

2017, p. 39). 

Em decorrência desse diapasão, o 

Procurador Geral da República propôs Ação Direta 

de Inconstitucionalidade à Lei 13.467/2017 (ADI 

5766). Essa ADI requer a declaração de 

inconstitucionalidade do art. 790-B, caput e §4º, e 

791-A, §4º da CLT que responsabiliza a parte 

vencida pelo pagamento de honorários, ainda que 

beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido, a ADI 

5766 declara: 

Com propósito desregulamentar e declarado 

objetivo de reduzir o número de demandas perante 

a Justiça do Trabalho, a legislação avançou sobre 

garantias processuais e viola direito fundamental 

dos trabalhadores pobres à gratuidade judiciária, 

como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista. 

Assim o fez ao alterar os arts. 790-B, caput e §4º e 
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791-A §4º, da Consolidação, e autorizar o uso de 

créditos trabalhistas auferidos em qualquer 

processo, pelo demandante beneficiário da justiça 

gratuita, para pagar honorários periciais e 

advocatícios de sucumbência. (2017, p. 5-6). 

A pessoa jurídica também possui direito aos 

benefícios da Justiça Gratuita, conforme 

entendimento da jurisprudência do TST, constatada 

na seguinte redação: 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

EMPREGADORA. PESSOA JURÍDICA. PROVA 

CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. Na linha dos 

precedentes desta Corte, a concessão da gratuidade 

de Justiça ao empregador depende de prova de 

dificuldades financeiras. No caso em exame, a 

reclamada não fez prova robusta de sua insuficiência 

econômica, de forma que não há como se conceder 

prerrogativa pleiteada, por ausência de prova 

contundente acerca da dificuldade financeira 

declarada. Com efeito, a reclamada, embora tenha 
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declarado, nas razões do agravo de instrumento, sua 

incapacidade econômica, não fez prova cabal de sua 

insuficiência financeira. (TST. AIRR 0000723-

77.2015.5.12.0052; 2ª Turma; rel. Min. José Roberto 

Freira Pimenta. DEJT 17.3.2017) 

 

3. AS CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA 

DO TRABALHO 

Em primeiro lugar, há de se distinguir: 

custas, taxas e despesas processuais.  

As custas judiciais são valores em espécie 

devidos à justiça (Estadual ou Federal) como 

remuneração pela prática de serviços judiciários, de 

natureza tributária. As taxas judiciárias são aquelas 

devidas em virtude de atos praticados em processos 

judiciais. E as despesas processuais são os valores 

de natureza não tributária, devidos à justiça 

(Estadual ou Federal) como remuneração de gastos 
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operacionais e necessários ao desenvolvimento do 

processo, a exemplo dos honorários de peritos. 

A base legal para cobrança em âmbito da 

justiça do trabalho está agasalhada no artigo 789, da 

CLT, conforme abaixo transcrito: 

Art. 789.  Nos dissídios individuais e nos 

dissídios coletivos do trabalho, nas ações e 

procedimentos de competência da Justiça do 

Trabalho, bem como nas demandas propostas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

trabalhista, as custas relativas ao processo de 

conhecimento incidirão à base de 2% (dois por 

cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais 

e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro 

vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social, e serão calculadas: 

De uma forma objetiva, ficou excelente para 

as empresas que detém de processos vultosos, 

tendo em vista que valores altos de condenação a 

empresa pagará de custas o limite de 4 vezes o teto 
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da previdência. O que parece muito, mas 

dependendo da situação e do pedido pode ser 

pouco. 

Será que esse dispositivo legal foi pensando 

no empregado? 

Recordo-me da frase de Friedrich Nietzsche 

“As convicções são inimigas mais perigosas da 

verdade do que as mentiras.” 

Nessa linha de pensamento, o jurista e 

filósofo italiano Norberto Bobbio apresenta a 

questão de garantia dos direitos fundamentais ao 

enfatizar a necessidade constante de garantir 

direitos fundamentais que são constantemente 

atacados por Estados sob o argumento de 

inviabilidade de cumprimento: 

Com efeito, o problema que temos diante de 

nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais 

amplo, político. Não se trata de saber quais e 

quantos são esses direitos, qual é sua natureza e 
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seu fundamento, se são direitos naturais ou 

históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o 

modo mais seguro para garanti-los, para impedir 

que, apesar das solenes declarações, eles sejam 

continuamente violados. (BOBBIO, 1992) 

Com esse singelo trabalho, buscamos trazer 

uma nova visão acerca dos pontos acima descritos. 

Vale, meu caro leitor, não se satisfazer com aquilo 

que é imposto a nós sem que façamos uma reflexão 

de todas as consequências que podem surgir. 

A parte sucumbente no objeto de perícia 

será responsável pelo pagamento dos honorários 

periciais: 

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo 

pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda 

que beneficiária da justiça gratuita. 
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1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o 

juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido 

pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

2º O juízo poderá deferir parcelamento dos 

honorários periciais. 

3º O juízo não poderá exigir adiantamento 

de valores para realização de perícias. 

4º Somente no caso em que o beneficiário 

da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos 

capazes de suportar a despesa referida no 39 caput, 

ainda que em outro processo, a União responderá 

pelo encargo.”(NR) 

O texto súmula 236 do TST traz o seguinte 

verbete “A responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte sucumbente na 

pretensão do objeto da perícia.” Inspirou o texto da 

Reforma Trabalhista. 
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Destaca-se que nos termos do artigo acima 

citado ainda que beneficiária da justiça gratuita, caso 

o beneficiário não tenha créditos para suportar a 

despesa, a União deverá assumir imediatamente. 

Caso tenha créditos, deverá ser retido do crédito que 

tenha direito judicialmente. 

4. DOS NOVOS REQUISITOS PARA 

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA 

A nova sistemática trazida pela reforma 

trabalhista é absolutamente inconstitucional, pois, ao 

invés de aproximar o cidadão da justiça afasta-o sob 

o pretexto de que este não preenchera os requisitos 

autorizadores para concessão do dito benefício. 

A concessão da gratuidade da Justiça passa 

a depender da efetiva comprovação de que a parte 

tem a renda mensal igual ou inferior a 40% do teto, 

dos benefícios previdenciários, ou seja, não bastará 

a simples alegação de miserabilidade e juntada de 

declaração firmada de próprio punho, pela análise de 
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critérios subjetivos, realizado pelo juiz, 

individualmente em cada processo, como sempre 

aconteceu. 

Isso significa, na prática,que se o 

empregado e obrigado a se socorrer de uma 

reclamação trabalhista para ver resguardados os 

seus direitos, correrá o risco de não obter a 

concessão dos benefícios peculiares da gratuidade 

da Justiça.  

Da forma como foi posta a obrigatoriedade o 

juízo passa a ter a obrigação de obedecer a regras 

impessoais, proibindo-lhe de oferecer uma análise 

mais apurada quanto à real situação econômica do 

requerente, causando, possivelmente afastamento 

do acesso à justiça.  

Sobre essa questão entendemos que os 

parágrafos 3º e 4 do artigo 790, da CLT, confronta 

diametralmente com a constituição federal brasileira 

sendo, portanto, inconstitucional. 
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Estabelecer critério objetivo para determinar 

quem está apto ou não a se beneficiar do instituto é 

uma afronta ao princípio do acesso à justiça.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto pode-se afirmar que a 

causa impeditiva prevista na legislação em relação à 

impossibilidade de se realizar um inventário através 

das vias administrativas por conta da existência de 

um testamento, trata-se de mera imposição legal 

sem nenhum embasamento lógico de grande 

relevância para se sustentar, uma vez que não 

havendo herdeiros incapazes ou menores, que 

necessitem a intervenção do Ministério Público, o 

testamento poderia ser lido e processado em 

cartório, sem a necessidade de se recorrer ao 

judicial, fazendo com que o processo se torne mais 

rápido e não comprometa a sua segurança jurídica.  
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Atualmente se compete aos cartórios a 

realização de testamentos e a lavratura de 

inventários, não há motivos para negar tal 

competência no processamento de ambos, uma vez 

que o tabelião na esfera extrajudicial é a figura do 

juiz, não só responsável pela realização de tais 

procedimentos, mas também pela análise a respeito 

de sua validade jurídica e legalidade.  

E, por fim, entendo que seria de bom alvitre 

a realização de inventários extrajudiciais, mesmo se 

existente testamento, desde que os interessados 

sejam capazes e concordes, e que haja previsão na 

sentença proferida em sede de Ação de Abertura, 

Registro e Cumprimento de Testamento. 

O presente artigo teve como objetivo elencar 

as mudanças ocorridas com a reforma trabalhista 

destacando o idealismo restritivo que motivou as 

alterações legislativas, com ênfase na precarização 

dos direitos já conquistados pelos trabalhadores. 
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A nova lei 13.467/2017 é um documento 

legislativo marcado pela ideologia neoliberalista 

transparecendo os interesses da classe dominante 

como um interesse coletivo, o que em verdade não 

se consubstancia a realidade do povo brasileiro que 

vive em um país de realidades distintas. 

É certo que o excesso de direitos poderá 

gerar o desemprego comprometendo a saúde das 

empresas, privando o empregador de gerar novos 

postos de trabalho e aumentando o desequilíbrio 

econômico nacional, entretanto, encontrar o ponto 

de equilibro entre interesses distintos é a tarefa que 

o Estado deve se preocupar e esse desafio é 

enfrentado pelo direito do trabalho. 

A presente reforma trabalhista sem sombra 

de dúvida é de cunho ideológico restritivo e 

acompanha as mudanças que vem ocorrendo no 

cenário mundial decorrente da globalização e, por 

conseguinte, as alterações normativas foram 
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marcadas pela impossibilidade de debates 

qualificados com a sociedade e seus segmentos. 

Notou-se que a ausência do diálogo social 

entre o parlamento e as entidades de classe, em um 

país continental, eram uma medida que se impõem 

como necessária, pois o Brasil é caracterizado por 

regiões completamente distintas em vários fatores 

econômicos e sociais, sendo temerário a 

legitimidade da referida norma legislativa laboral e 

em afronta as recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho. 

No atual momento que muito se discute o 

direito do trabalho e a crise que esse segmento do 

ordenamento jurídico vem atravessado frente a 

realidade econômica, a reforma legislativa 

representa insegurança jurídica. 

 

Em relação ao cerne do problema 

apresentado, a reforma trabalhista representou a 
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vitória dos interesses da classe dominante nutrida 

pelos anseios neoliberais de implantação de normas 

que visar precarizar as normas justrabalhista, ainda 

mais que o governo brasileiro não permitiu o debate 

democrático a respeito de cada dispositivo que se 

pretendeu modificar, desrespeitando as bases de 

sustentação do direito do trabalho, principalmente a 

dignidade humana do trabalhador que sendo a parte 

hipossuficiente e quem mais sofrerá com a mudança 

provocada na legislação laboral. 

Em conclusão, não há dúvidas da 

importância de se discutir um tema tão sensível 

como os direitos sociais do trabalhador, ainda mais 

quando se percebe que esses direitos estão sendo 

violados, seja na perspectiva histórica de conquistas 

por melhores mecanismos de enfrentamento e 

resistência ao capitalismo, seja por zelar pela 

manutenção do que já foi conquistado. 

Encerro, com a seguinte frase, escrita há 

2400 anos, por uma pessoa especial- 
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ARISTÓTELES- use ela apenas não para o direito, 

mas para sua vida: O ignorante afirma, o sábio 

dúvida, o sensato reflete. 
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SISTEMA DE PRECEDENTES NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Marcelo Fernandes e Silva4242 

Francisco Benedito Fernandes 43 

 

RESUMO:  

O presente artigo tem por objetivo apresentar e dar 

continuidade à discussão sobre a importância dos Precedentes 

Judiciais na preservação e garantia dos Direitos Fundamentais, 

agindo como um Instrumento possível para garantir o Princípio 

da Efetividade, no intuito de fortalecer o Sistema Jurídico 

Brasileiro. Tem como objetivo ainda, analisar se as técnicas de 

utilização dos Precedentes que poderão auxiliar na garantia de 

uma maior efetividade processual e segurança jurídica para os 
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jurisdicionado e, por consequência, fortalecendo o Ordenamento 

Jurídico brasileiro. 

Palavras-chave: Precedentes Judiciais; Princípio da 

Efetividade; Congestionamento; Isonomia; Direito; Duração 

Razoável do Processo; Distinguishing; Overruling; Overriding; 

Superação das Decisões. 

ABSTRACT: 

The purpose of this article is to present and continue the 

discussion about the importance of Judicial Precedents in the 

preservation and guarantee of Fundamental Rights, acting as a 

possible Instrument to guarantee the Principle of Effectiveness, 

in order to strengthen the Brazilian Legal System. It also aims to 

analyze if the techniques of use of the Precedents can help to 

guarantee greater procedural effectiveness and legal certainty for 

the jurisdiction and, consequently, strengthening the Brazilian 

Legal Order. 

Keywords: Judicial Precedents; Principle of Effectiveness; 

Congestion; Isonomia; Right; Reasonable Duration of the 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marcelo Fernandes e Silva,  Francisco Benedito Fernandes  1296 

Process; Distinguishing; Overruling; Overriding; Overcoming 

Decisions. 

SUMÁRIO: Introdução; 1. Efetividade Processual e os 

obstáculos para a sua garantia; a) Congestionamento do 

Judiciário; b) Falta de Isonomia das decisões; 2. Precedentes 

Judiciais e os métodos de Aplicação; a) Distinguishing; b) 

Overruling; c) Overrindig; 3. Precedentes Judiciais e a 

Efetividade Processual; Considerações Finais. 

 

INTRODUÇÃO 

O judiciário brasileiro nos últimos anos, tem sofrido com 

a falta de isonomia das decisões dos Tribunais e das Cortes 

Superiores, tendo em vista que, para todas as matérias temos 

decisões favoráveis para os dois lados, dificultando assim a 

produção de uma jurisprudência estável, previsível e coerente. 

A instabilidade e a imprevisibilidade têm gerado a falta 

de efetividade no Sistema Jurídico Brasileiro, pois a sociedade e 

os próprios operadores do direito, mesmo diante de casos 

análogos, vê o mérito de seus pedidos serem julgados de maneira 
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diversa da jurisprudência majoritária e sem a devida 

fundamentação. 

Nesse sentido, analisaremos a questão do 

congestionamento do judiciário e a falta de isonomia das 

decisões, ou seja, dois dos motivos pelo qual o Sistema Jurídico 

Brasileiro não tem garantido a efetividade processual, bem como 

a razoável duração do processo. 

Outro ponto a ser discutido é que, um dos pontos para se 

garantir a efetividade processual, é que para a formação dos 

precedentes judiciais, as decisões devem fundamentar e aplicar a 

ratio decidendi em casos análogos com a maior isonomia, sendo 

que, caso haja divergências entre os casos apresentados, sejam 

aplicadas as ferramentas adequadas para distingui-los, superá-los 

ou até revogá-los. 

A efetividade que pode ser produzida pelo Sistema de 

Precedentes trará efetividade isonômica das decisões, tratando de 

maneira igual os casos semelhantes, bem como descongestionará 

o judiciário, tendo em vista o grande número de casos análogos. 

Assim, o artigo demonstrará que com a devida aplicação 

do Precedentes Judiciais, regulamentado no Código de Processo 
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Civil, além de descongestionar o judiciário fazendo com que o 

processo respeite o princípio da duração razoável do processo, 

trará efetividade no Sistema Jurídico garantindo a sociedade a tão 

desejada Segurança Jurídica. 

1. Efetividade Processual e os obstáculos para a sua garantia 

O Código de Processo Civil de 2015 deixou expresso no 

corpo do texto a vontade do legislador de reafirmar diversos 

princípios constitucionais que foram previstos nos primeiros 

quinze artigos do Código, assim como na Constituição Federal, 

no entanto, o que tem faltado no Ordenamento Jurídico é a 

efetividade processual para que ao final de cada processo, as 

partes tenham a certeza de que a decisão proferida, favorável ou 

não, foi coerente, trouxe resolução ao conflito, estabilizou a 

questão e, principalmente, terá efetividade. 

Efetividade é, de acordo com Fredie Didier, “uma 

garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em 

uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e 

efetiva”43, nesse sentido, podemos por questões lógicas entender 

 
43 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil – Introdução ao Direito 
Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, vol. 1. Editora Jus 
Podivm, 17ª Edição; Ano 2015. Salvador, pag. 113. 
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que, somente será garantido o princípio da Efetividade se, por 

mais que tenhamos políticas de acesso à Justiça, os processos 

forem, primeiro, tempestivos, ou seja, tiverem uma razoável 

duração, segundo, os processos precisam ser adequados, sendo 

garantido a isonomia tanto entre as partes no processo quanto a 

forma de decisão em casos análogos. 

Cassio Scarpinella Bueno diz que “a efetividade de um 

processo se mede pela sua capacidade de tornar reais 

(concretizados) os direitos controvertidos ameaçados ou 

lesionados”44, acredita-se ser esse um dos maiores problemas das 

decisões proferidas pelo Judiciário Brasileiro, pois os direitos 

controvertidos, estão permanecendo controvertidos, tendo em 

vista a disparidade de decisões divergentes em casos análogos, 

criando-se instabilidade, incoerência e, por consequência, falta de 

Efetividade. 

O entendimento dos Tribunais e das Cortes Superiores 

brasileiras tem variado muito nos últimos anos, rediscutindo 

temas controvertidos que, aparentemente estariam concretizados 

 
44 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume 
único. 4ª Edição, Editora Saraiva. São Paulo. Ano 2018, pag. 75. 
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e estabilizados, e muitas vezes, alterando o entendimento 

recentemente firmado. Tais mudanças tem gerado no mundo 

jurídico, tanto para os operadores do direito como para os 

jurisdicionados, instabilidade e falta de segurança jurídica, 

demonstrando que a decisão tomada não foi efetiva, sendo assim, 

algo deu errado nos requisitos para se produzir e garantir a 

Efetividade das decisões. 

Destaca-se que, muito se argumenta sobre o Princípio da 

Efetividade na individualização do processo, como a garantia do 

resultado de uma decisão, contudo, é necessário ressaltar a 

Efetividade do Sistema Jurídico como um todo, conforme 

previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil 

que, tem como objetivo garantir a razoável duração do processo, 

isonomia, efetividade e segurança jurídica do Ordenamento 

Jurídico. 

Assim, para se garantir a Efetividade processual, 

concretizando-se os direitos controversos, dando publicidade de 

um entendimento uniforme, com isonomia para sociedade no 

intuito de estabilizar os conflitos sociais, trazendo segurança 

jurídica, são necessários superarmos alguns obstáculos, que 

passaremos a tratar a seguir. 
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a. Congestionamento do Judiciário 

No Brasil, tendo em vista as diversas políticas e 

previsões legais Constitucionais e Infraconstitucionais, o acesso 

à justiça foi ampliado para a maior parte da sociedade, 

principalmente nos grandes centros e capitais, e, assim, está sendo 

valorizado, principalmente pelo Código de Processo Civil, as 

diversas formas de resolução de conflitos, tais como: Conciliação, 

Mediação e Arbitragem. 

Entretanto, a falta de conhecimento quanto as diversas 

formas de resolução de conflitos juntado com a cultura brasileira 

do litígio, o Sistema Judiciário está tendo que lidar com um 

grande número de processos comparado a estrutura judiciária e as 

condições em que os servidores, espalhados pelos estados 

brasileiros, estão trabalhando e lutando para garantir o previsto 

no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição e o artigo 3º do Código 

de Processo Civil. 

Os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

demonstram que no Brasil existem mais de 80 milhões de 

processos em andamento, sendo que 94% estão concentrados, 
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apenas, no primeiro grau, sendo essa a instância mais 

congestionada com a taxa de congestionamento de 74%45. 

De acordo com o site do CNJ, para se evitar ou amenizar 

esse congestionamento, é preciso: 

O percentual de servidores da área judiciária no 

primeiro grau de jurisdição deveria seguir a 

proporção dos casos novos, ou seja, de 87%. No 

entanto, o percentual em 2017 foi de 85,3%, com 

aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao 

ano de 2016, restando, ainda, avançar em 1,7 

ponto percentual para atingir a equivalência. Tal 

diferença implica em uma necessidade de 

transferência de 6.414 servidores do 2º para o 1º 

grau, ainda por ser realizada46. 

Assim, diante dos dados apresentados, resta claro que os 

problemas quanto a Efetividade do Sistema Jurídico Brasileiro, 

vai além da forma como os juízes julgam os processos que 

 
45 http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-
priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao. 
Consultado no dia 30/12/2018. 
46 http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-
priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao, 
consultado no dia 30/12/2018. 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao
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chegam diante do judiciário, o que existe, muitas vezes, é a falta 

de servidores em diversos cartórios e comarcas, principalmente, 

naquelas que estão mais distantes dos grandes centros brasileiros. 

Desta forma, o congestionamento do judiciário acaba 

por acarretar outros obstáculos evitando-se de obter maior 

efetividade, pois diante de números tão elevados e com o CNJ 

cobrando os magistrados quanto ao número de processos 

solucionados, vamos continuar nos deparando com a falta de 

eficiência – processos que levam uma eternidade para ser 

solucionados, ou seja, não sendo garantido a razoável duração 

(tempestividade); falta de isonomia de decisões em casos 

análogos – processos semelhantes julgados de maneiras 

divergentes (inadequadamente). 

Cassio Scarpinella Bueno diz que: 

O princípio da efetividade do processo, neste 

sentido – e diferentemente dos demais –, volta-se 

mais especificamente aos resultados da tutela 

jurisdicional no plano material, exterior ao 

processo. É inócuo falar em um “processo justo” 

ou em um “processo devido”, dando-se a falsa 

impressão de que aqueles atributos tendem a se 
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esgotar com a tão só observância da correção do 

meio de produzir a decisão jurisdicional apta a 

veicular a tutela jurisdicional. O “justo” e o 

“devido”, com efeito, vão além do 

reconhecimento jurisdicional do direito. É essa a 

razão pela qual me parece mais adequado propor, 

para substituir a tradicional expressão 

“efetividade do processo”, outra, que coloque 

ênfase onde ela deve ser posta: efetividade do 

direito pelo e no processo47. 

O congestionamento do judiciário é um problema para a 

Efetividade não só das decisões proferidas pelos magistrados, 

mas sim para o Sistema Jurídico como um todo, pois diante da 

falta da efetividade do Judiciário, gera-se nos jurisdicionados o 

descrédito e a insegurança jurídica. 

b. Falta de Isonomia das Decisões; 

O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é expresso 

garantindo que, “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

 
47 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume 
único. 4ª Edição, Editora Saraiva. São Paulo. Ano 2018, pag. 75. 
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”48, 

bem como o artigo 7º do Código de Processo Civil fundamenta 

que, “é assegurado as partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais...”49. 

Todas as previsões legais em nosso Ordenamento 

Jurídico são enfáticas que todos são iguais perante lei, assim, 

todos precisão ser tratados iguais, independente de que Juiz, 

Câmara ou Turma seja distribuído o processo ou recurso. 

O artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil, 

prevê o cumprimento provisório da sentença que reconhece a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, no intuito de 

buscar efetividade do que foi decidido pelo juiz de primeira 

instância, contudo, é cediço que, diante de recurso ao Tribunal de 

Justiça, mesmo que a jurisprudência seja majoritária, o 

jurisdicionado poderá ser surpreendido com entendimento 

contrário da Câmara e ter a sentença reformada. Qual a causa de 

 
48 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, 
consultado no dia 30/12/2018. 
49 Código de Processo Civil. Site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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tanta divergência? Fato é que fica demonstrada a falta de 

isonomia e uniformização das decisões do Tribunal de Justiça. 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves diz que: 

Sob o aspecto processual, a isonomia revela-se na 

necessidade de dar às partes tratamento igualitário 

em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais50. 

É extremamente necessário, se desejamos ter, além de 

decisões justas e efetivas, um Sistema Jurídico com maior 

Efetividade, buscarmos a garantia de tratamento igualitário entre 

às partes, em relação, não só no exercício dos direitos, mas 

também quanto as faculdades processuais, pois só assim 

caminharemos rumo a segurança jurídica. 

Nesse sentido, Thamara Estéfane Martins Balbino, em 

sua tese de Dissertação pela faculdade de Itaúna, diz que: 

...a necessidade de assegurar um tratamento 

igualitário às pessoas que se encontram nas 

 
50 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 
9ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo. Ano 2018, pag. 94. 
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mesmas circunstâncias é juntamente com a 

segurança jurídica uma das principais 

preocupações da padronização das decisões51. 

Nesse mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier 

repugna que diante de uma mesma regra jurídica, os tribunais 

fundamentem suas decisões de forma diversa e, pior, até 

contraditória. 

Na verdade, não repugna ao jurista que os 

tribunais, num louvável esforço de adaptação, 

sujeitem a mesma regra jurídica a entendimento 

diverso, desce que se alterem as condições 

econômicas, políticas e sociais; mas repugna-lhe 

que sobre a mesma regra jurídica deem os 

tribunais interpretação diversa e até contraditória 

quando as condições em que ela foi editada 

continuam as mesmas. O dissídio resultante de tal 

exegese debilita a autoridade do Poder Judiciário, 

ao mesmo passo que causa profunda decepção às 

partes que postulam perante os tribunais52. 

 
51 BALBINO, Thamara Estéfane Martins. O Precedente Vinculante no Direito 
Processual Civil Brasileiro e o Direito Fundamental da Igualdade. Dissertação 
de Mestrado, Universidade de Itaúna. Itaúna. Ano 2018, pag. 37 
52 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões Judiciais por Meio 
de Recursos de Estrito Direito e de Ação Rescisória – Recurso especial, 
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Cumpre destacar que, quando se retrata a falta de 

isonomia das decisões como um obstáculo para a Efetividade do 

Sistema Jurídico Brasileiro, não está se falando em um 

engessamento do judiciário ou impeditivo para a criatividade 

jurídica, ao contrário, o que se retrata é a falta de fundamentação 

e métodos corretos de justificar o porque aquele entendimento 

não cabe ao caso análogo ou até mesmo levantar a hipótese de, 

devido ao congestionamento do judiciário e as metas impostas 

pelo CNJ, não existirem casos de decisões sem a análise profunda 

do caso. 

Com isso, não digo que os juízes e os prolatores de 

decisões são os culpados pela falta de Efetividade processual do 

Sistema Jurídico, pois tal situação, como já mencionado acima, é 

um conjunto de fatores, que podemos identificar desde o 

congestionamento do judiciário até mesmo a falta de estrutura 

física dos magistrados. 

No entanto, é fato incontroverso que, se há segurança 

jurídica, há sistema jurídico eficiente, estável, isonômico e 

 
recurso extraordinário e ação rescisória: O que é uma decisão contrária à 
lei?. Revista dos Tribunais. São Paulo. Ano 2001, pag. 313 – 314. 
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efetivo, do contrário, teremos que lidar com o grande problema 

de a cada dia acordamos com um entendimento diferente, 

dependendo, algumas vezes, de quem são as partes do processo. 

A estabilidade processual é alcançada quando a 

tutela jurisprudencial opera de maneira isonômica 

e razoavelmente previsível. Há segurança jurídica 

nas relações processuais quando se oferece uma 

expectativa válida aos jurisdicionados sobre os 

possíveis resultados da atividade jurisdicional53. 

Daniel Mitidiero entendi a necessidade de se considerar 

que: 

[...] para atuarem de forma adequada, dando 

unidade ao Direito, o Supremo Tribunal Federal e 

o Superior Tribunal de Justiça devem trabalhar 

lógico-argumentativamente, interpretando de 

maneira justificada, universalizável e coerente os 

enunciados constitucionais e infraconstitucionais 

federais. É a partir desse método interpretativo 

que essas cortes poderão fornecer boas razões 

para pacificar o entendimento judicial a respeito 

 
53 CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Vinicius Gonçalves. Segurança jurídica e 
isonomia como vetores argumentativos para a aplicação dos precedentes 
judiciais. Revista de Processo. Ano 2016, pag. 282. 
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de determinada questão e para desenvolver o 

direito brasileiro, ofertando para o sistema 

verdadeiros precedentes capazes de promover a 

igualdade e a segurança jurídica para toda a 

sociedade civil54. 

Desta forma, resta claro que a falta de isonomia das 

decisões judicias, juntadas ao congestionamento do judiciário 

causam obstáculos para que o sistema jurídico brasileiro possa 

tornar-se mais justo e efetivo, gerando nos jurisdicionados maior 

segurança jurídica quanto ao procedimento processual adotado e 

entendimento pela lei. 

 

2. Precedentes Judiciais e os métodos de Aplicação 

O Código de Processo Civil de 2015, a partir do artigo 

926, regulamentou o sistema de Precedentes Judiciais, 

demonstrando preocupação do legislador quanto a uniformização 

das decisões, não só da Suprema Corte Brasileira, mas dos 

Tribunais Estaduais. 

 
54 MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas: do controle à 
interpretação, da jurisprudência ao precedente. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo. Ano 2013, pag. 101. 
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Os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente
55

. 

A preocupação do legislador é demonstrada por Teresa 

Arruda Alvim Wambier ao expressar que: 

Este dispositivo revela, de forma inequívoca, uma 

preocupação que esteve presente, como pano de 

fundo, em todos os momentos de elaboração do 

novo CPC. Esta preocupação diz respeito à 

extrema desuniformidade da jurisprudência 

brasileira, que ocorre mesmo em torno de temas 

extremamente relevantes, desuniformidade esta 

que compromete de maneira profunda e 

indesejável a previsibilidade e a segurança 

jurídica
56

. 

O sistema de Precedentes Judiciais, como fonte do 

direito, tem sua origem no sistema Common Law (Direito 

Comum) nos países anglo-saxão, no entanto, tem sido utilizado, 

 
55 Código de Processo Civil. Site: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm 
56 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código 
de Processo Civil – artigo por artigo. Revista dos Tribunais. 2ª Edição revista, 
atualizada e ampliada. Ano 2016. Pag. 1455/1456. 
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ressalvadas as diferenças de adequações, em países que utilizam 

o sistema da Civil Law, como é o caso do Brasil. 

Diversos processos são utilizados para assegurar 

a certeza do direito, dando uma certa estabilidade 

à jurisprudência. Esta preocupação, que se 

verifica em numerosos países, põe evidência o 

verdadeiro papel que é, nestes países, reconhecido 

à jurisprudência, mesmo quando a doutrina se 

obstina em lhe recursar a qualidade de fonte de 

direito
57

. 

Fato comprovado é que o Brasil regulamentou os 

precedentes judiciais, tendo em vista a falta de isonomia 

processual e com o objetivo de estabelecer maior segurança 

jurídica aos operadores do direito e, consequentemente, aos 

jurisdicionados, trazendo ao Sistema Jurídico Brasileiro 

coerência, estabilidade e previsibilidade quanto ao entendimento 

jurídico, evitando-se a grande loteria jurídica no país. 

Por esse motivo se tornou lugar comum falar na 

propositura da ação como “aposta lotérica”. Não 

é preciso dizer que isso é fator de deslegitimação 

 
57 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Editora 
Martins Fontes. 4ª Edição. São Paulo. Ano 2002, p. 159. 
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da “justiça”. Nessa situação, do mesmo modo que 

a função judicial é desacreditada, o papel do 

advogado é desprestigiado. Pior, coloca-se em 

dúvida a imparcialidade do juiz e a ética do 

exercício da advocacia58. 

Assim, ao adotar o sistema de precedentes, resta claro 

que o objetivo do legislador é produzir maior estabilidade, 

previsibilidade, coerência, eficiência e segurança jurídica, 

evitando-se as chamadas aventuras jurídicas e, por consequência, 

trazendo efetividade para o sistema processual. 

Nesse compasso, o incentivo para adoção dos 

precedentes obrigatórios no Brasil, contou com 

algumas razões determinantes dentre as quais 

encontram-se a segurança jurídica, a isonomia e a 

eficiência do processo que precisaria oferecer 

justiça aos litigantes sob critérios razoáveis e em 

tempo hábil para tanto59. 

 
58 MARINONI, Luiz Guilherme. A Ética dos Precedentes: Justificativa do novo 
CPC. 2ª Edição revisada, atualizada e ampliada. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo. Ano 2016, pag. 107. 
59 BALBINO, Thamara Estéfane Martins. O Precedente Vinculante no Direito 
Processual Civil Brasileiro e o Direito Fundamental da Igualdade. Dissertação 
de Mestrado, Universidade de Itaúna. Itaúna. Ano 2018, pag. 60 
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Desta forma, Precedentes Judiciais são decisões 

judiciais tomadas à luz de um caso concreto, servindo como 

modelo ou diretriz para o julgamento de outros casos semelhantes 

que possam surgir e, de acordo com Estefânia Maria de Queiroz 

Barboza, “o precedente é, por definição, a pratica de decidir 

casos com base nas decisões tomadas em casos similares no 

passado por meio de mecanismos que identificam a experiência 

comum ou questões semelhantes entre os casos”60. 

Importante ressaltar que, os Precedentes Judiciais não 

significam engessamento do Judiciário, como alguns 

doutrinadores querem demonstrar, ao contrário, ocorrendo a sua 

devida aplicação, tanto por magistrados como por advogados, 

trará fortalecimento não só ao sistema processual, mas ao sistema 

jurídico como um todo, contudo, há a necessidade de se aplicar 

corretamente as técnicas de uniformização das decisões. 

De um lado, parcela da doutrina enxerga nos 

precedentes uma absorção inadequada de outra 

cultura, causadora de ruptura catastrófica com os 

princípios da legalidade e da separação de 

 
60 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes Judiciais e Segurança 
Jurídica. Editora Saraiva. São Paulo. Ano 2014, pag.198. 
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poderes, daí porque inconstitucional; a outra parte 

da doutrina visualiza nos precedentes uma 

mudança decorrente na teoria da interpretação, 

[...], de modo que a vinculação aos precedentes é 

imperativo da racionalidade, coerência, segurança 

jurídica, igualdade e constitucional.
61

 

Portanto, os Precedentes Judiciais são compostos por 

duas partes, sendo a primeira, aquela que define as circunstâncias 

de fato, que produziram o litígio ou a controvérsia; e o princípio 

jurídico da decisão, ou seja, a ratio decidendi (Razão de Decidir). 

Assim, os Tribunais, ao prolatarem decisões que serão 

utilizadas como Precedentes Judiciais, precisam voltar o foco 

para estabelecerem e decidirem sobre a ratio decidendi, ou seja, 

os fundamentos jurídicos que sustentam aquela decisão, deixando 

claro qual foi a linha hermenêutica utilizada para chegarem 

aquela decisão, sem a qual a decisão não teria sido proferida. 

Nesse sentido, para se aplicar o Precedente evocado é 

necessário que as duas partes sejam examinadas pelos 

 
61 ZANETI, Hermes Jr. Porque o poder judiciário não legisla no modelo de 
precedentes judiciais do Código de Processo Civil de 2015?. Revista de 
Processo, vol. 257/2016, p. 371/388. Jul/2016. DTR\2016\21695; 
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magistrados e operadores do direito, no entanto, se o precedente 

não for análogo, ou melhor, não possuir a mesma ratio decidendi, 

não poderá ser utilizado. 

Contudo, como já mencionado, a utilização dos 

precedentes não tem o intuito de engessar o judiciário, nem 

mesmo impedir a criatividade jurídica, tanto dos magistrados 

como dos operadores do direito, assim, caso não haja precedentes, 

ou a ratio decidendi aplicada não seja condicente com a realizada 

histórica ou jurídica da época, o magistrado poderá fazer uso das 

técnicas de superação dos precedentes, para que, com isso, 

fundamente a sua decisão, demonstrando quais os motivos de 

superação do precedente. 

Destaca-se, os Precedentes Judiciais não são absolutos, 

como dito anteriormente, podem ser superados, desde que sejam 

utilizadas as técnicas de superação, abaixo, adequadamente. 

a. Distinguishing (Distinção); 

O distinguishing é a técnica utilizada afastar o 

precedente evocado do caso presente, em julgamento. Por meio 

dessa técnica, os magistrados devem, assim como em todas as 

decisões, fundamentar, demonstrando o porque aquele caso em 
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julgamento não pode utilizar o Precedente evocado e qual a 

distinção da ratio decidendi do precedente e do caso em 

julgamento. 

É uma técnica de utilização dos precedentes, 

típica da Common Law, através do qual se afasta 

a sua aplicação em virtude da constatação de uma 

peculiaridade fática que distingue o novo julgado 

da decisão passada. Trata-se, em verdade, de uma 

oposição, basilar na aplicação do precedente, 

entre a ratio decidendi deste e os elementos 

fáticos do caso sob análise62. 

Assim, nesse caso não está sendo revogado o precedente, 

mas com a presente técnica, o magistrado está, com o cuidado que 

é devido em qualquer decisão, demonstrando os motivos que o 

levaram a não utilizar ou julgar contrário ao Precedente Judicial 

evocado. 

b. Overruling; 

Diferente da técnica do distinguishing, a técnica do 

overruling é utilizada pelos julgadores para fundamentar a 

 
62 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 2ª Edição. Editora 
Revista dos Tribunais. São Paulo. Ano 2011, pag. 327. 
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superação do Precedente Judicial evocado e isso pode ocorrer em 

duas situações. Primeiro, caso a ratio decidendi do precedente 

está errada ou; segundo, se os julgadores identificam mudanças 

sociais, assim, a aplicação do precedente, conforme foi decidido 

à época, não tem cabimento nos dias atuais. 

É uma técnica de utilização dos precedentes, 

através da qual o órgão julgador procede com a 

superação de um precedente judicial. Dois são os 

casos em que isso pode ocorrer: quando se 

constata que a ratio decidendi proclamada não era 

correta, ou, ainda, pela percepção de mudanças 

sociais, capaz de tornar a interpretação pretérita 

injusta, de acordo com os novos valores63. 

Portanto, a partir da utilização dessa ferramenta, o 

precedente anteriormente utilizado, é superado e substituído pelo 

novo entendimento do Tribunal Julgador, demonstrando que as 

decisões paradigmas não são editadas para prevalecerem 

eternamente, pois, tendo em vista um dos dois casos mencionados 

 
63 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e Evolução do direito. 
Direito Jurisprudencial. Revista dos Tribunais. São Paulo. Ano 2012, pag. 40. 
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acima, o Tribunal tem a liberdade de superá-la, no entanto, 

precisa ter o cuidado de fundamentar a superação. 

c. Overriding; 

A superação dos Precedentes Judiciais, podem ocorrer 

de maneira total, como já mencionamos acima, pela técnica do 

overruling, mas pode também ocorrer de maneira parcial, 

utilizando-se a técnica do overriding. 

Nesse sentido, Daniel Mitidiero diz que: 

Pode ocorrer de não ser oportuna – ou necessária 

– a revogação total do precedente. Nesses casos, 

para patrocinar em parte a sua alteração 

(overturning) alça-se mão das figuras de 

transformação (transformation) e da reescrita 

(overruding). São técnicas de superação parcial do 

precedente. De um lado, transformação há quando 

a Corte, sem negar formalmente o precedente, isto 

é, sem admitir que cometeu equívoco na solução 

do caso anterior, o reconfigura parcialmente, 

tomando em consideração aspectos fáticos-

jurídicos não tidos por relevantes na decisão do 

caso ou da questão jurídica anterior. Em tese, a 

transformação serve para alterar em parte o 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marcelo Fernandes e Silva,  Francisco Benedito Fernandes  1320 

precedente com a produção de resultado com ele 

compatível64. 

Desta forma, diante da presente técnica, não há a 

necessidade de se revogar o precedente existente, mas identificar 

apenas a parte que precisa de alteração por erro ou até mesmo 

mudança social e solidificar o entendimento do Tribunal, 

mantendo-se a estabilidade, coerência e, principalmente, a 

segurança jurídica. 

Nesse sentido, é cediço a todos que, todas as técnicas 

detalhadas acima, apesar de não estarem expressas no Código de 

Processo Civil, a partir do artigo 926, podem auxiliar os 

operadores do direito a solidificarem a cultura dos Precedentes 

Judiciais no sistema jurídico brasileiro. 

3. Precedentes Judiciais e a Efetividade Processual 

Os Precedentes Judiciais foram regulamentados no 

sistema jurídico brasileiro, com o intuito de trazer ao sistema, 

como um todo, coerência, estabilidade e previsibilidade, 

evitando-se decisões tão divergente em casos semelhantes, bem 

 
64 MITIDIERO, Daniel. Precedentes, Jurisprudência e Súmulas no Novo 
Código de Processo Civil Brasileiro. Revista de Processo | vol. 245/2015 | p. 
333 – 349 | Jul/2015 | DTR\2015\11014, pag. 8, 9. 
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como segurança jurídica tanto para os operadores do direito como 

para todos os jurisdicionados. 

No entanto, existem outros problemas no sistema 

jurídico, contudo, o presente texto procura destacar apenas a falta 

de Efetividade Processual, como já mencionado, não só das 

decisões judiciais em casos específicos, mas do ordenamento. 

Assim, destacamos dois dos motivos para a falta de 

efetividade processual, a saber, o congestionamento do judiciário 

que, conforme informações do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), possui mais de 80 milhões de processos em andamento, 

bem como a falta de isonomia das decisões prolatadas pelos 

Tribunais Julgadores. 

O grande número de processos, em parte, foi produzido 

pelo aumento de políticas para a garantia do acesso à justiça a 

todos, ressalta-se, não se trata de uma crítica, mas apenas uma 

circunstância e, o segundo, tendo em vista a falta de coerência, 

estabilidade e previsibilidade, pois tendo em vista a cultura do 

litigio no Brasil, muitas vezes direcionamos o foco das questões 

para a questão fática (obiter dictum) ao invés de focarmos na ratio 

decidendi. 
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Desta forma, o objetivo dessa discussão é, depois de todo 

o exposto, responder ao principal questionamento: os precedentes 

judiciais podem ser capazes de trazerem maior efetividade 

processual ao ordenamento jurídico brasileiro? 

Ao reiterarmos as palavras de Fredie Didier, efetividade 

resume-se a “uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, 

consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, 

adequada, eficiente e efetiva”65, assim, para respondermos ao 

questionamento acima, poderíamos destacar cada ponto das 

palavras de Didier, mas isso nos demandaria muitas páginas, no 

entanto, podemos destacar que, os jurisdicionados estão tendo o 

acesso à ordem jurídica, contudo, justa, apesar de ser um termo 

subjetivo, só conseguiremos caminhar rumo a justiça se analisar 

casos semelhantes e seguirmos o mesmo padrão de julgamento, 

do contrário, teremos acesso à ordem jurídica, entretanto, não será 

um acesso justo. 

Destaca-se ainda o fato de que, devido ao 

congestionamento do judiciário, a tempestividade das ações não 

 
65 DIDIER, Fredie Jr. Curso de Direito Processual Civil – Introdução ao Direito 
Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, vol. 1. Editora Jus 
Podivm, 17ª Edição; Ano 2015. Salvador, pag. 113. 
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tem sido razoável, até porque, temos nos deparado com processos 

em tramitação com tempo superior ao realmente necessário. 

Nesse sentido, podemos destacar que os precedentes 

judicias tem como características a estabilização, previsibilidade 

e coerência das decisões judicias, produzindo a garantia aos 

jurisdicionados que, através do acesso à justiça, encontrarão um 

ordenamento justo, tempestivo e adequado, pois, tratando-se de 

casos análogos, teremos precedentes regulamentando a questão, 

ou seja, a garantia de que o presente caso será tratado em 

igualdade com o entendimento firmado pelo Tribunal no caso 

anterior e, por consequência, tendo a garantia do princípio da 

isonomia. 

Desta forma, se há a existência de precedentes judiciais 

e estamos diante de casos análogos, será garantido a razoável 

duração do processo, sendo os julgamentos proferidos dentro da 

tempestividade adequada. 

É interessante notar, desde já, quanto às técnicas 

de uniformização da jurisprudência, que, na 

maioria das vezes, elas serão de uniformização em 

um primeiro momento, mas, após consolidarem 

um entendimento em determinado sentido, 
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passam a fomentar as técnicas de aceleração do 

julgamento66. 

Assim, resta claro que os precedentes judiciais auxiliam 

o ordenamento jurídico a garantirem a efetivação de diversos 

princípios constitucionais, que, conforme o entendimento já 

exposto, podem garantir a efetividade. 

A ideia acerca de uma espécie de controle na 

forma de decidir também pareceu conveniente, 

visto que a adoção dos precedentes foi concebida 

como uma forma de tornar o trabalho dos juízes 

sob critérios mais racionais e eficientes67. 

As técnicas de utilização dos precedentes, devidamente 

aplicadas, podem auxiliar os juízes, não só a prolatarem suas 

decisões de forma racional e eficiente, como o entendimento 

mencionado acima, mas de maneira coerente e efetiva. 

 
66 KREBS, Hélio Ricardo Diniz. Sistema de precedentes e direitos 
fundamentais. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais (Coleção Liebman). 
Ano 2015, pág. 149. 
67 BALBINO, Thamara Estéfane Martins. O Precedente Vinculante no Direito 
Processual Civil Brasileiro e o Direito Fundamental da Igualdade. Dissertação 
de Mestrado, Universidade de Itaúna. Itaúna. Ano 2018, pag. 60 
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Patrícia Perrone Campos Melo diz que os Precedentes 

Judiciais podem ser compreendidos, tendo em vista a 

necessidade, sobre três valores fundamentais: segurança jurídica, 

isonomia e eficiência, tão necessários nos dias que estão vivendo. 

O avanço dos precedentes vinculantes no 

ordenamento jurídico brasileiro pode ser 

compreendido à luz da necessidade de realização 

de três valores fundamentais: a segurança jurídica, 

a isonomia e a eficiência. A observância dos 

entendimentos firmados pelos tribunais promove, 

em primeiro lugar, uma maior previsibilidade, 

estabilidade e continuidade do direito, tendo em 

vista que a solução aplicada a um caso nortearia a 

solução dos demais casos análogos, reduzindo-se 

a discricionariedade dos juízes. O respeito aos 

precedentes assegura, em segundo lugar, que 

casos idênticos receberão o mesmo tratamento e, 

portanto, que os diferentes jurisdicionados serão 

tratados com isonomia. Torna, por fim, mais 

racional o trabalho do judiciário e o uso de seus 

recursos, voltando a energia dos magistrados para 

as questões que ainda não foram assentadas, 

reduzindo o numero de reformas de decisões pelos 

tribunais e desestimulando demandas e recursos 

aventureiros. Esses são os mesmos valores que, de 
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modo geral, justificam a adoção de precedentes 

vinculantes no common law68. 

Repise-se que, o fato de os magistrados evocarem 

precedentes que já existem, não excluem o poder criativo contido 

em suas decisões, pois de acordo com o artigo 489 do Código de 

Processo Civil, não será considerada fundamentada, a sentença 

que se resumir a simplesmente evocar precedente judicial, assim, 

diante das técnicas de utilização dos precedentes, os magistrados 

terão que fundamentar as decisões demonstrando porque estão 

seguindo ou não os precedentes evocados, reafirmando a 

efetividade do sistema jurídico nacional. 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer 

decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado 

de súmula, sem identificar seus fundamentos 

 
68 MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes vinculantes nos Estados 
Unidos da América e no direito brasileiro: um estudo comparado. Revista de 
Direito Internacional. Brasília, v. 13, n.3. Ano 2016, pág. 5. 
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determinantes nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso 

em julgamento ou a superação do entendimento69. 

Desta forma, diante dos obstáculos que impedem a 

efetividade processual no ordenamento jurídico brasileiro, há 

uma necessidade de encontrarmos alternativas para a solução dos 

problemas, nesse sentido, os precedentes judicias podem ser uma 

dessas alternativas e auxiliar a descongestionar o judiciário, trazer 

isonomia das decisões, efetividade e segurança jurídica aos 

jurisdicionados. 

Nesse sentido, independente da efetividade dos 

procedentes para lidar com esses problemas 

estruturais, ´e inquestionável a necessidade de 

lançar mãos de alternativas para lidar com 

questões que há anos vêm se repetindo. O grande 

número de demandas da forma como vêm sendo 

operadas torna quase impossível uma prestação 

 
69 Código de Processo Civil. Site: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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jurisdicional eficiente. Toda via, o que se percebe 

acima de tudo é que há um sobrecarga de 

processos nos tribunais que precisa ser freada caso 

se objetive mesmo enfrentar as causas e não 

apenas as consequências dos problemas que 

causam uma atuação dissonante com o que se 

espera de justiça70. 

É fato inegável que, ainda estamos aguardando os frutos 

e as jurisprudências provindas do Código de Processo Civil de 

2015, que entrou em vigor no ano de 2016, mas também é 

inegável que com o sistema de precedentes, devidamente aplicado 

com as técnicas de utilização, viveremos tempos de maior 

segurança jurídica, isonomia, coerência, estabilidade, 

previsibilidade e efetividade. 

Nas relações processuais, o direito fundamental à 

segurança jurídica compreende o direito à certeza, 

á estabilidade, à confiabilidade e à efetividade das 

situações jurídicas processuais, para que se 

obtenha não apenas a segurança no processo, mas 

também a segurança pelo processo, o que confere 

 
70 BALBINO, Thamara Estéfane Martins. O Precedente Vinculante no Direito 
Processual Civil Brasileiro e o Direito Fundamental da Igualdade. Dissertação 
de Mestrado, Universidade de Itaúna. Itaúna. Ano 2018, pag. 61. 
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respeito e legitimidade às decisões e aos 

precedentes judiciais. Aliás, o processo 

manuseado com segurança em sua estrutura 

lógica e formal seria inútil sem que houvesse 

segurança pelo processo, ou seja, a segurança no 

resultado da prestação jurisdicional pretendida. 

Por isso, com reverência à segurança jurídica, à 

equidade e a necessidade de coerência da ordem 

jurídica, o provimento jurisdicional deve 

harmonizar-se aos precedentes judiciais71. 

Por fim, se os precedentes judiciais serão a solução de 

todos os problemas do ordenamento jurídico brasileiro, é obvio 

que não, se ele resolverá o problema da isonomia, previsibilidade 

e coerência, por esse motivo foi importando do Common Law, 

mas se trará maior efetividade ao ordenamento jurídico brasileiro, 

acredito que sim, no entanto, a certeza, só os próximos anos dirá. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos as questões apresentadas acima, 

certificamos que, dois motivos, podem ser, além de outros, 

 
71 CAMBI, Eduardo; ALMEIDA, Vinicius Gonçalves. Segurança jurídica e 
isonomia como vetores argumentativos para a aplicação dos precedentes 
judiciais. Revista de Processo. Ano 2016, pag. 283. 
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causadores da morosidade no Judiciário Brasileiro, sendo assim, 

o congestionamento do judiciário e a falta de isonomia quanto a 

prolatação das decisões tem gerado falta de Efetividade, não só 

das decisões como do ordenamento jurídico. 

O congestionamento de ações no judiciário se deu, em 

parte, pela garantia e efetivação do acesso à justiça, contudo, está 

evidente que o sistema jurídico existente até o presente momento, 

não conseguiu resolver como descongestionar o Poder Judiciário, 

sem tomar medidas que desrespeitem a duração razoável do 

processo, pois um judiciário eficiente, não quer dizer um 

judiciário que julga os processos de forma rápida, mas sim dentro 

da razoável duração que a demanda exige. 

Outro ponto destacado é que, diante de casos análogos, 

as decisões prolatadas tem caminhado em sentido divergente, 

produzindo jurisprudência para os dois lados, contudo, muitas 

vezes, sem a devida fundamentação demonstrando a diferença 

que levou os casos a serem julgados de maneira diferente. 

Assim, tanto o congestionamento do Judiciário como a 

falta de isonomia das decisões, tem sido verdadeiros obstáculos 

para a falta de efetividade, pois mesmo que, após a Constituição 
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Federal de 1988, tenha aumentado o acesso à justiça, para ela ser 

justa, é necessário que o sistema jurídico seja tempestivo, o que 

diante do congestionamento acaba por se tornar impossível; 

precisa ser adequada, mas diante da falta de isonomia das 

decisões, ou seja, casos semelhantes sendo julgados de maneira 

diferente, será difícil atingirmos ou garantirmos um sistema 

eficiente e, se não for eficiente, não poderá ser efetivo. 

Nesse sentido, os Precedentes Judiciais, regulamentados 

a partir do artigo 926 do Código de Processo Civil, pode ser um 

inicio para a resolução dos obstáculos que impedem a falta de 

Efetividade Processual, tendo em vista que, o presente sistema foi 

importado do sistema Common Law no intuito de garantir 

coerência, previsibilidade e estabilidade. 

Uma vez garantido a coerência, previsibilidade e 

estabilidade do ordenamento jurídico, os operadores do direito e 

os jurisdicionados terão acesso a uma ordem jurídica justa, 

tempestiva, adequada, eficiente e efetiva e, por consequência 

lógica, será garantido a tão esperada segurança jurídica. 

Contudo, resta claro que, para uniformizarmos as 

decisões judiciais, conforme previsto no Código de Processo 
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Civil por meio do sistema de precedentes judiciais, é necessário a 

utilização correta das ferramentas de aplicação, distinção, 

superação e revogação dos precedentes, no entanto, sabemos que, 

tendo em vista o recente Código de Processo Civil, serão 

necessários alguns anos para que possamos colher os resultados 

da regulamentação do sistema em nossa história jurídica. 

Desta forma, se os precedentes judiciais e as ferramentas 

de utilização do sistema forem aplicadas corretamente, com o 

tempo, ocorrerá o descongestionamento do judiciário, bem como 

as decisões serão prolatadas com maior isonomia, pois diante de 

casos análogos, os magistrados aplicarão a decisão paradigma, 

contudo, diante de qualquer divergência, fundamentarão o motivo 

da distinção, superação ou revogação, entretanto, em todos os 

casos, com a fundamentação adequada, tirando qualquer dúvida 

sobre os motivos de porquê, casos aparentemente iguais, julgados 

de maneira diferente. 

Portanto, diante dos argumentos apresentados, 

acreditamos que o sistema de Precedentes Judiciais pode auxiliar 

a garantir o Princípio da Efetividade no Sistema Jurídico 

Brasileiro, bem como a segurança jurídica. 
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Resumo:  

 

O presente trabalho se debruçará na análise do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas  

(IRDR), incorporado ao ordenamento pátrio pela Lei 

nº 13.105/2005 (Novo Código de Processo Civil), e a 

relevância de seu efeito vinculante na solução dos 

conflitos massificados, na medida que busca unificar 

decisões a todos os casos semelhantes. O presente 

artigo analisará ainda dados de impacto quantitativo 

dos primeiros IRDRs julgados pelos Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, demonstrando a 

necessidade de uma efetiva tutela jurisdicional em 

tempo razoável, bem como a  importância do 

processo enquanto instrumento pacificador  da 

sociedade  e da segurança jurídica. 

 

Palavras chave: Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, Litigiosidade Repetitiva, 

Código de Processo Civil, Segurança Jurídica, 

Duração Razoável do Processo. 
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Abstract: 

 

The present work will focus on the analysis of the 

Incidence of Resolution of Repetitive Claims (IRDR), 

incorporated into the national order by Law 13.105 / 

2005 (New Code of Civil Procedure), and the 

relevance of its binding effect in solving mass 

conflicts, in the a measure that seeks to unify 

decisions in all similar cases. This article will also 

analyze data on the quantitative impact of the first 

IRDRs judged by the Court of Justice of the State of 

São Paulo, demonstrating the need for effective 

judicial protection in a reasonable time, as well as the 

importance of the process as a tool to pacify society 

and legal security . 

 

Keywords: Incident of Resolution of Repetitive 

Claims, Repeat Litigation, Code of Civil Procedure, 

Legal Security, Reasonable Duration of the Process. 

 

Introdução 
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A análise acadêmica acerca da eficiência do 

Poder Judiciário, dada a morosidade com que os 

quase 80 milhões de processos que tramitam junto 

ao Poder Judiciário, é da mais alta relevância. Os 

estudos realizados pelo Conselho Nacional de 

Justiça74  apontam que o Poder Judiciário  finalizou 

no ano de 2017 com 80,1 milhões de processos, 

sendo, desse total, cerca de 26 milhões somente na 

Justiça Estadual Paulista, o que representa pouco 

mais de 30% da totalidade dos processos em âmbito 

nacional. 

Assim, é inegável que os impactos sociais e 

econômicos causados não só pela morosidade 

judicial75, mas sobretudo pela ausência de 

uniformidade e previsibilidade das decisões judiciai 

 
74 Disponível em: 

www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f88
8b383f6c3de40c32167.pdf. Acesso em 28 nov. 2018 às 
02:08. 
 
75 Dentre várias referências nacionais, destaca-se: AMARAL, 

2001 / BARROSO, 2007 / GABBAY; CUNHA, 2012. E dentre 
as estrangeiras, YAMIN; GLOPPEN, 2011 / GAURI; BRINKS, 
2008. 
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são gravíssimos e passaram a ser analisados pela 

academia como uma temática própria, com especial 

enfoque nas nefastas consequências em relação 

não só à demora na prolação da decisão judicial e 

consequente não efetivação de direitos legislados, 

mas sobretudo, àqueles julgamentos divergentes 

relativos a  questões de direito idênticas, inclusive 

dentro de  órgãos vinculados à um mesmo tribunal, 

gerando  verdadeira  fonte de descrédito ao próprio 

Poder Judiciário, fomentando inclusive a própria 

litigiosidade76.  

Em busca da efetividade do processo têm-

se desenvolvido novos instrumentos processuais, 

com vistas a se alcançar a celeridade processual, 

segurança jurídica, isonomia e a própria eficiência 

dos julgamentos. E neste contexto, a presente 

pesquisa versa sobre o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas e sua real importância frente 

à massificação de processos enfrentada pelo Poder 

Judiciário.  
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Assim, para uma melhor compreensão, o 

primeiro capítulo abordará o referido instrumento 

introduzido em nosso ordenamento pátrio nos 

artigos 976 a 987 da Lei n. 13.105/15, analisando 

sobretudo a exposição de motivos trazida pela 

própria lei ao se referir ao Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas. 

Após esta analise introdutória, passaremos a 

abordar no segundo capítulo o crescimento da 

demanda pela prestação jurisdicional, e a 

necessidade de padronização dos julgados frente à 

idênticas questões de direito apresentadas. 

Já no terceiro capítulo, passaremos então a 

analisar o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas como instrumento de efetividade dos 

princípios constitucionais da isonomia, da segurança 

jurídica e da razoável duração do processo. 

O problema central da presente pesquisa diz 

respeito a divergência da jurisprudência para 

questões de direito idênticas, o que no presente 

trabalho denominamos de jurisprudência lotérica, ao 

passo que, para demandas que versem sobre a 
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mesma questão de direito indistintamente são dadas 

interpretações distintas, afastando-se da ideia de 

uniformidade e previsibilidade. Assim, estaria o 

Instrumento de Resolução de Demandas Repetitivas 

apto a combater a jurisprudência lotérica, 

racionalizando os julgamentos sobre a mesma 

questão de direito discutida, sem, contudo, abrir mão 

de direitos fundamentais do jurisdicionado?  

Para obter estas respostas e para o bom 

desenvolvimento desta pesquisa, se utilizará do 

método hipotético dedutivo, utilizando-se de 

pesquisa bibliográfica. Utilizar-se-á ainda análise 

jurisprudencial, abordando julgamentos de 

processos paradigmas julgados em um mesmo 

contexto histórico, sobre idêntica questão de direito 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Será utilizado ainda  dados do Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes deste mesmo 

Tribunal acerca dos reais impactos quantitativos dos 

primeiros Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivos julgados. 
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1. O Novo Código de Processo Civil e a Criação 

do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas 

 

O Novo Código de Processo Civil trouxe o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR) nos artigos 976 a 987, como novo 

instrumento a se combater a problemática da 

litigiosidade repetitiva enfrentada pelo Poder 

Judiciário, que além de assoberbar o trabalho, 

dificulta a efetiva prestação jurisdicional.  

Com relação à esta problemática e a 

necessidade de novos instrumentos a combatê-la, 

Mancuso dispõe que essa preocupação advém 

desde o último quartel do século passado, quando 

identificado o fenômeno da coletivização dos 

conflitos: 

 

 Desde o último quartel do século 
passado, foi tomando vulto o 
fenômeno da ‘coletivização’ dos 
conflitos, à medida que, 
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paralelamente, se foi reconhecendo 
a inaptidão do processo civil clássico 
para instrumentalizar essas 
megacontrovérsias, próprias de uma 
conflitiva sociedade de massas. Isso 
explica a proliferação de ações de 
cunho coletivo, tanto na Constituição 
Federal (arts. 5.o, XXI; LXX, ‘b’; 
LXXIII; 129, III)  como na legislação 
processual extravagante, 
empolgando segmentos sociais de 
largo espectro: consumidores, 
infância e juventude; deficientes 
físicos; investidores no mercado de 
capitais; idosos; torcedores de 
modalidades desportivas, etc. Logo 
se tornou evidente (e premente) a 
necessidade da oferta de novos 
instrumentos capazes de recepcionar 
esses conflitos assim potencializado, 
seja em função do número 
expressivo (ou mesmo 
indeterminado) dos sujeitos 
concernentes, seja em função da 
indivisibilidade do objeto litigioso, que 
o torna insuscetível de partição e 
fruição por um titular exclusivo” 
(MANCUSO, 2009, p. 379/380) 

 

E ainda, Julio Cesar Rossi complementa: 

 

“surgem respeitadas vozes no 
sentido de que a forma  de tutela 
coletiva  atual é ineficaz e 
insatisfatória em relação à tutela dos 
direitos coletivos (especialmente aos  
individuais homogêneos), fazendo 
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acreditar que um ordenamento 
incapaz de impedir (em absoluto) a 
existência de ações repetitivas, 
embora possa tutelá-las de forma 
coletiva, revela-se obsoleto e 
inoperante” (ROSSI, 2012, p. 226) 

 

 

            Mas não é só: 

 “o surgimento do incidente de 
resolução de demandas repetitivas 
vem para suprir eventuais lacunas 
das ações coletivas brasileiras na 
tutela dos direitos individuais 
homogêneos, que são justamente ‘as 
espécies de direito material’ que dão 
ensejo à propositura das ações 
repetitivas”. (MENDES E CASTRO, 
2012, p.195) 

 

A própria exposição de motivos do Novo 

Código de Processo Civil sustenta que o referido 

instrumento foi inspirado no instituto do direito 

alemão denominado Musterverfahren77, que gera 

 
77 Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito 
alemão, o já referido incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, que consiste na identificação de processos que 
contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no 
primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta.” 
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decisão  que serve de modelo para resolução  de 

uma quantidade de processos em que  as partes 

estejam  na mesma situação, não se tratando  do 

mesmo autor ou do mesmo réu, necessariamente. 

Trata-se, em verdade, ainda de um instituto 

polêmico, divergindo a doutrina inclusive no que 

tange sua natureza jurídica. Contudo, em que pese 

a divergência doutrinária78, adotamos no presente 

trabalho o posicionamento segundo o qual sustenta 

 
No direito alemão a figura se chama Musterverfahren e gera decisão 
que serve de modelo (= Muster) para a resolução de uma quantidade 
expressiva de processos em que as partes estejam na mesma 
situação, não se tratando necessariamente, do mesmo autor nem do 
mesmo réu. Disponível em 
https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf 
Acesso em 25/10/2017  Acesso em 25/10/2017 as 09:03 
 
78 “o processo em que tal instauração  ocorra será afetado para 
julgamento por órgão a que se tenha especificamente  atribuído  
a competência para conhecer do incidente, o qual julgará o 
caso concreto como uma verdadeira causa piloto, devendo 
o julgamento  desse caso concreto ser, além da decisão do 
caso efetivamente julgado, um precedente  que funcionará 
como padrão decisório para outros casos, pendentes ou futuros 
(...)Esse órgão colegiado, competente para julgar o caso 
concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único. Daí a 
razão pela qual se tem aqui falado que o processo em que se 
instaura o incidente funciona como verdadeira causa piloto.” 
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 
São Paulo: Atlas; 2015, p.479 

https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf%20Acesso%20em%2025/10/2017
https://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf%20Acesso%20em%2025/10/2017
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que o IRDR tem natureza de procedimento modelo 

e não de causa piloto, eis que sua função precípua 

é de fixar tese jurídica.  

Tal interpretação decorre do artigo 976, I do 

CPC, onde aduz que o IRDR somente resolverá 

questões de direito, limitando a cognição e 

impedindo o julgamento da demanda. E não é só, de 

acordo com o artigo 976, § 1º do mesmo diploma, a 

desistência do que seria a causa piloto não impede 

o prosseguimento do incidente, que tramitará 

independentemente de um conflito subjacente, 

corroborando seu caráter objetivo. (TEMER, 2016) 

Nesse mesmo sentido (MENDES e 

RODRIGUES, 2012): 

 

O procedimento modelo idealizado 
no Projeto de novo Código de 
Processo Civil reveste-se de 
natureza de processo objetivo, uma 
vez que tem por escopo não a 
resolução da lide individual na qual 
surge, mas sim a elaboração de uma 
“decisão quadro”, de uma tese 
jurídica aplicável  às questões de 
direito  comuns que dão origem à 
multiplicidade de demandas 
idênticas” (MENDES, Aluísio de 
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Castro; RODRIGUES, Roberto de 
Aragão Ribeiro. Reflexões sobre o 
incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no projeto de 
novo código de processo civil. 
Revista de Processo, v.211, set. 
2012, versão digital). 

 

Portanto, o incidente se apresenta como 

verdadeiro método de solução de demandas 

seriadas com vistas a minimizar os efeitos oriundos 

da massificação dos processos no Poder Judiciário, 

sendo técnica que opera pela abstração lógica em 

relação às situações subjetivas concretas, com o fim 

de se criar tese jurídica relacionada a questões 

comuns de direito controversas.  

Contudo, embora tenha o legislador pátrio  se 

inspirado no  modelo alemão, devemos advertir  que 

são várias as diferenças79 entre o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas e o 

instrumento alemão Musterverfahren, sendo a 

 
79 VIAFORE, Daniele, As semelhanças e as diferenças entre o 

procedimento-modelo alemão Musterverfahren e a proposta de 
um “incidente de resolução de demandas repetitivas no 
Pl8.046/2010. Revista de Processo 2013. RePro 217. Pág 257 
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principal delas observada pelo artigo 976 do NCPC 

que aduz que o IRDR será cabível quando 

simultaneamente ocorrer a repetição de demandas  

cuja controvérsia sejam sobre a mesma questão de 

direito e possam trazer risco de ofensa a isonomia  e 

a segurança jurídica. Enquanto o procedimento 

modelo alemão admite instauração sobre questões 

de fato e de direito.   

O IRDR só se presta a resolução de questões 

de direito, não sendo aplicado às questões de fato, 

e neste aspecto, reside uma grande dificuldade de 

dissociar  as questões de direito dos fatos, isto 

porque, direito e fato estarão sempre associados, 

não se podendo admitir uma diferenciação tão nítida  

como faz o  instituto em análise. 

Nesse sentido reside a crítica de Lênio Streck: 

 

No plano da dogmática jurídica, os 
fenômenos sociais que chegam ao 
Judiciário passam a ser analisados 
como meras abstrações jurídicas, e 
as pessoas, protagonistas do 
processo, são transformadas em 
autor e réu, reclamante e reclamado, 
e, não  raras vezes, em “suplicante” e 
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“suplicado”, expressões estas que, 
convenhamos,  deveriam 
envergonhar (sobremodo) a todos 
nós. Mutatis mutandis, isso significa 
dizer que os conflitos sociais não 
entram nos fóruns e nos tribunais 
graças às barreiras criadas pelo 
discurso (censor) produzido pela 
dogmática jurídica dominante. Pode-
se afirmar, desse modo, que ocorre 
uma espécie de “coisificação” 
(objetificação) das relações jurídicas. 
(STRECK, 2010, p. 4) 

 

 

Mas as diferenças não se limitam neste 

aspecto, é possível observar pelo artigo 977 do 

NCPC a legitimidade para a instauração do incidente 

pelas partes, Ministério Público e Defensoria Pública 

por petição, e Juiz ou relator por oficio, enquanto no 

procedimento modelo alemão Musterverfahren não 

permite sua instauração de oficio pelo juiz.  E ainda, 

no procedimento alemão, a decisão paradigma 

somente se aplicar-se-á aos processos pendentes 

de julgamento, diferentemente do que dispõe o 

artigo 985 do NCPC, que aduz que a tese jurídica 

fixada se aplicar-se-á aos processos pendentes e 

futuros. (VIAFORE, 2013) 
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Outro ponto de destaque, é que o artigo 976 

do NCPC não traz nenhuma referência 

relativamente a quantidade de demandas 

necessárias para considerar a referida repetição, 

ficando a cargo da doutrina e a jurisprudência traçar 

tais parâmetros.  

WAMBIER, CONCEIÇÃO, RIBEIRO E 

MELLO (2015,  p.1397)  sustentam que  “a nova lei  

exige que haja  efetiva  repetição  de processos  e 

não mera  potencialidade  de  que os processos se 

multipliquem”. Mas sustentam não haver a 

necessidade de milhares de decisões distintas para 

justificar o incidente. 

O Enunciado número 87 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis  aduz que a 

instauração do IRDR não pressupõe  a existência de 

grande número  de processos versando  sobre a 

mesma questão, mas sim preponderantemente  haja 

o risco de quebra  da isonomia  e de ofensa à 

segurança jurídica80. 

 
80 Enunciado número 87 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis. Disponível em  
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Evidencia-se, portanto, que o NCPC traz uma 

preocupação incisiva com a efetividade do princípio 

da isonomia, com vistas a se racionalizar os 

julgamentos, evitando assim a jurisprudência 

lotérica, onde jurisdicionados que estejam em 

situações idênticas sejam submetidos a regras de 

condutas diferentes. 

Este é um problema que vêm sendo 

enfrentado no Poder Judiciário, onde  facilmente são 

encontradas decisões divergentes, dentro de um 

mesmo contexto histórico, envolvendo as mesmas 

questões de direito, inclusive dentro de  órgãos 

vinculados a um mesmo tribunal, gerando  

verdadeira  fonte de descrédito ao próprio Poder 

Judiciário81, fomentando inclusive a litigiosidade 

como veremos a seguir. 

 
http://www.cpcnovo.com.br/wp-
content/uploads/2016/06/FPPC-Carta-de-Sa%CC%83o-
Paulo.pdf Acesso em 12/01/2018  as 13h06min 

 
81 Processos TJSP discutindo a mesma questão de direito 
(prazo de tolerância  de 180 dias em contratos de 
empreendimentos imobiliários):  Proc. 0105908-
57.2011.8.26.0100 - “DECLARAR a nulidade da cláusula 8.1 
que prevê o prazo de tolerância de 180 dias;”;  e  Proc. 

http://www.cpcnovo.com.br/wp-content/uploads/2016/06/FPPC-Carta-de-Sa%CC%83o-Paulo.pdf
http://www.cpcnovo.com.br/wp-content/uploads/2016/06/FPPC-Carta-de-Sa%CC%83o-Paulo.pdf
http://www.cpcnovo.com.br/wp-content/uploads/2016/06/FPPC-Carta-de-Sa%CC%83o-Paulo.pdf
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2. A necessidade da padronização dos julgados 

sobre a mesma questão de direito frente à 

massificação dos litígios 

 

 
         A ascensão do capitalismo, o movimento de 

acesso à justiça desenvolvido inicialmente por  

Mauro Capelleti no Projeto Florença e a gama de 

direitos  trazidos por nossa Constituição Federal 

de 1988, editada em momento crucial  de nossa 

história,    marcado pela derrocada da ditadura  e 

pelo início da redemocratização voltou-se  

fortemente ao estabelecimento de garantias aos 

cidadão, o que fez com que, com inspiração nas 

conclusões do Projeto Florença tenha sido 

expressamente previsto na carta política o 

 
0166559-55.2011.8.26.0100 - “ previsão de uma tolerância de 
mais 180 dias, até 30.05.11, por força da cláusula 17ª, § 1º, 
pág. 59, cuja eficácia plena derivou do caráter patrimonial e 
disponível da avença, não se cogitando de qualquer 
abusividade ou potestatividade” 
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acesso à justiça  como um direito e garantia 

fundamental.  Assim, somado a outros fatores 

estruturais do próprio Poder Judiciário e da 

própria facilidade de acesso à informação, tais 

fatores alinharam-se para a formação da crise 

numérica do Poder Judiciário (CUNHA e 

GABRIEL, 2017, p.257/258). 

          Os relatórios do Conselho Nacional de 

Justiça apontam a dificuldade enfrentada pelo 

Poder Judiciário, isto porquê, o volume de 

processos é avassalador82,  e dentro desse 

nefasto quadro, observa-se a proliferação de 

questões jurídicas idênticas sendo discutidas e 

rediscutidas, em razão de uma jurisprudência 

desuniforme. 

           Assim, com o escopo de abarcar esse volume 

monstruoso de demandas submetidas ao Poder 

Judiciário, se mostrou necessário a criação de 

 
82 Em 2015, tramitaram junto ao Poder Judiciário 102 milhões 

de processos conforme dados do CNJ no relatório Justiça em 
Números 2016. Disponível em http://cnj.jus.br/programas-e-
acoes/pj-justica-em-numeros. 
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técnicas processuais destinadas a possibilitar 

mínimas condições para efetiva qualidade da 

atividade jurisdicional.  

E é neste sentido que se apresenta o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 

atuando com o escopo  de conter essa litigiosidade 

seriada, a partir de uma situação abstrata extraída 

de um caso concreto entre litigantes individuais, cuja 

pretensão seja apta a multiplicar-se, para daí a partir 

desta situação subjetiva concreta, criar a tese 

jurídica a ser aplicada àquela questão de direito, 

servindo esta de paradigma  para o julgamento dos 

demais casos que versem sobre a mesma questão 

de direito, dentro da competência daquele Tribunal. 

Isto porque, conforme ensina Alexandre 

Câmara estas demandas repetitivas, muitas vezes, 

recebem do judiciário tratamento diverso, o que por 

conseguinte ocasiona a quebra da isonomia, pois 

representam de fato soluções distintas para casos 

rigorosamente idênticos. Tal situação é denominada 

como “jurisprudência lotérica”, pois o resultado  da 

demanda  vai depender de evidente sorte do 
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jurisdicionado,  a depender de  qual juízo será 

responsável destinada sua demanda., o que de certo 

modo fomenta ainda mais a litigiosidade, pois não 

havendo uma racionalização dos julgados, afasta-se 

da previsibilidade fomentando novas demandas. 

(CAMARA, 2015). 

Note-se que o Núcleo de Precedentes do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo83 aponta 

que foram instaurados até janeiro de 2018, 14 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, 

sendo que apenas o IRDR de número 1  resultou  o 

sobrestamento de cerca de 55.458 processos da 

competência daquele tribunal que versavam 

estritamente sobre a mesma questão de direito 

(Tema 8 – IRDR – Taxa – Remoção – Lixo ). 

O IRDR  foi incorporado em nosso 

ordenamento, a fim de assegurar tratamento 

isonômico, efetivando-se a jurisdição, mantendo-se 

a jurisprudência  em harmonia, e trazendo com isso 

 
83 Disponível em  
http://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l
%5Cpainelcnj.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true 

http://www.tjsp.jus.br/Nurer/Nurer/Irdr
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a previsibilidade sobre o direito,  que de certo modo 

combaterá a litigiosidade, ao passo que não trará ao 

jurisdicionado falsas expectativas, antes observadas 

em razão de decisões divergentes sobre a mesma 

matéria. 

 

 
3. O IRDR COMO INSTRUMENTO DE 

EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, 

SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO 

DO PROCESSO 

 

Como já mencionado, a exposição de motivos 

do NCPC trouxe expressamente como objetivo de 

efetivação os princípios da isonomia, segurança 

jurídica e da razoável duração do processo. 

A segurança jurídica e a isonomia  são  

princípios basilares do Estado Democrático de 

Direito, sendo a jurisprudência nesse sentido, 

responsável pela concretização de tais princípios, 

pois haver indefinidamente posicionamentos  
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diferentes , nos Tribunais, a respeito da mesma 

questão jurídica, leva  a que os jurisdicionados  que 

estejam em situações  idênticas,  submetam-se  a 

regras de conduta diversas ditas por decisões 

judiciais divergentes, a ausência de celeridade, 

reflete à ausência da própria justiça, evidenciando 

nítida afronta ao princípio da isonomia, bem como  a 

brusca e integral modificação de entendimento  dos 

tribunais  sobre questões de direito, compromete a 

segurança jurídica. 

Quanto mais uniformizada a jurisprudência, 

mais rígida se torna a segurança jurídica, 

possibilitando ao jurisdicionado um modelo seguro 

de conduta, transmitindo confiança e possibilitando 

uma expectativa legítima do jurisdicionado. 

(LOURENÇO, 2016). 

O incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas é marcado nitidamente pela 

preocupação com os princípios da segurança 

jurídica, da isonomia e razoável duração do 

processo. A segurança jurídica traduzida pela busca 

da previsibilidade e uniformização da jurisprudência, 
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e a isonomia evidenciada na busca pelo tratamento 

e solução uniforme às mesmas questões. Por fim, 

NCPC tem a nítida preocupação com a razoável 

duração do processo, pois a ausência de celeridade, 

reflete na ausência da própria justiça. 

Rodrigues e Mendes, dispõe que: 

 

“Tudo leva a crer que [o 
incidente] contribuirá de forma 
significativa para a efetivação 
dos princípios da segurança 
jurídica, da isonomia, da 
economia processual e da 
duração razoável do processo, 
ao possibilitar uma maior 
uniformização nos julgamentos 
proferidos no país, 
contribuindo, assim, para a 
construção de um sistema 
jurisdicional mais racional e 
harmônico” (2012, p.191) 

 

A fixação de uma tese jurídica permitirá a 

consolidação do entendimento firmado pelo Poder 

Judiciário à aquela situação, possibilitando ao 

jurisdicionado o estabelecimento de padrões de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Bruno Cristian Gabriel , Leandro André Francisco Lima  1362 

conduta confiáveis, evitando-se rediscussões 

acercada mesma temática.   

Verificou-se que somente no âmbito da 

Justiça  Estadual de São Paulo, em apenas um IRDR 

resultou  o sobrestamento de cerca de 55.458 

processos da competência daquele tribunal que 

versavam estritamente sobre a mesma questão de 

direito (Tema 8 – IRDR – Taxa – Remoção – Lixo).  

Não fosse o IRDR de certa forma concentrar 

o julgamento dessas demandas, tornariam 

imprevisíveis seus respectivos julgamentos, com 

cada um dos 55.458 processos experimentando 

uma decisão diferente, o que refletiria uma 

enxurrada de recursos ao STJ e STF.  

E não é só, os números de demandas 

distribuídas somente aumentaria na Justiça Estadual 

Paulista, com cada jurisdicionado aguardando pela 

sorte de ter seu pleito premiado com o julgamento de 

acordo com as decisões judiciais favoráveis a ele, e 

não aquelas desfavoráveis. 

 

 

http://www.tjsp.jus.br/Nurer/Nurer/Irdr
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4. Considerações Finais 

 

O Novo Código de Processo Civil, ao 

introduzir o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas com inspiração no procedimento modelo 

Alemão, ainda que com suas diferenciações, busca 

como àquele, a racionalização e eficiência  da tutela 

jurisdicional, objetivando por via reflexa  conter a 

litigiosidade seriada ao passo que por meio de um 

procedimento modelo fixa tese jurídica vinculante, a 

ser aplicada aos casos pendentes e futuros em que 

a mesma questão, no caso brasileiro, apenas de  

direito esteja sendo discutida. 

Trata-se de um instituto novo, e como tal 

merece um estudo mais aprofundado pelo Direito 

Brasileiro, e certamente sua aplicabilidade e 

benesses dependerá do correto uso que lhe for dado 

pelos operadores do direito, e desde que sua real 

finalidade não seja desvirtuada. 

Assim, em que pese as críticas lançadas ao 

IRDR sob argumento de tratar-se de instrumento 
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estritamente preocupado com a celeridade à todo 

custo, o instituto não negligência a qualidade da 

prestação jurisdicional, de modo a permitir que a 

segurança jurídica, a isonomia estejam efetivamente 

alcançadas pela racionalização dos julgados, 

trazendo ao jurisdicionado previsibilidade e 

evitando-se a enxurrada de demandas com 

discussões e rediscussões sobre questões 

idênticas.  

E, ainda, nesse sentido, sendo o Constituição 

Federal de 1988 base de todo o ordenamento 

jurídico brasileiro, o Novo Código de Processo Civil, 

ao introduzir o Incidente de Resolução de Demandas 

repetitivas busca a harmonização com os princípios 

constitucionais da isonomia, segurança jurídica e 

razoável duração do processo. 
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NOVAS TECNOLOGIAS E APRENDIZAGEM: 

UMA ANÁLISE CRÍTICA  

 

Roberta Tavares 

 

Com avanço das tecnologias inúmeras 

informações invadem o nosso cotidiano é notória sua 

presença na educação o que nos leva há novos 

paradigmas. 

Segundo Sousa (2011) a educação no mundo e a 

brasileira vêm sofrendo novas intervenções nestes mais 

recentes 10(dez) anos, no tocante à presença e a 

implementação de tecnologias recentes na educação. 

Assim encontramos cada vez mais recursos de 

multimídias, vídeo digitais e jogos como ferramentas no 

espaço educativos escolar.  

Acrescenta-se que as teorias e práticas 

associadas à informática na educação vêm repercutindo 

em nível mundial, justamente porque as ferramentas e 
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mídias digitais oferecem à didática, objetos, espaços e 

instrumentos capazes de renovar as situações de 

interação, expressão, criação, comunicação, 

informação, e colaboração, tornando-a muito diferente 

daquela tradicionalmente fundamentada na escrita e nos 

meios impressos. Sousa (2011) 

A representação e a apropriação de 

conhecimentos nesse espaço permitem o 

desenvolvimento de novas formas de raciocínio, as 

quais não excluem as formas lineares e hierárquicas da 

representação linear do texto impresso, mas a 

extrapolam pela ênfase na variedade de linguagens de 

representação, registro, recuperação e comunicação, 

englobando aspectos racionais e emocionais, em que as 

''instituições e percepções sensoriais são utilizadas para 

a compreensão do objeto de conhecimento em questão'' 

(Kenski, 2003, p. 46).apud Almeida(2003). 

Segundo Sousa (2011) a escola, para fazer 

cumprir sua responsabilidade social de educar e formar 

os novos cidadãos precisa contar com professores que 

estejam dispostos a captar, a entender e a utilizar as 
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novas linguagens dos meios de informação e 

comunicação a serviço de sua prática pedagógica que 

deve ser compreendida como uma forma específica de 

práxis, portanto, prática social que envolve teoria e 

prática, própria da prática educativa. 

Segundo Casartelli et.al (2013) muitos 

educadores acabam apenas reproduzindo os modelos 

tradicionais de ensino quando propõem atividades com 

objetos digitais em sala de aula, desconsiderando a 

transição do paradigma aprendizagem/ sala de 

aula/escola para aprendizagem/redes sociais/sociedade 

do conhecimento. 

Segundo Behrens (2003), a escola precisa 

oferecer situações de problematização, reflexão sobre a 

realidade, administração de conflitos. Deve ser um local 

de respeito à diversidade de opiniões. Na relação ensino 

aprendizagem, implica ao professor o 

redimensionamento de suas práticas pedagógicas, 

complementa Behrens (2003). Alunos e professores 

devem ser parceiros, em um projeto/objetivo comum. 
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Desse modo em uma aula presencial, o objetivo 

do professor é fazer com que seus alunos alcancem o 

conhecimento através da influência que exerce sobre 

eles, assim como um pai influencia seu filho. Entretanto 

isso dificilmente ocorre, pois a influência na maioria das 

vezes é confundida com poder.(FREIRE, 1997 apud 

DEMO, 2003). 

Para Casartelli et.al (2013) o desafio é justamente 

transformar informações em conhecimentos, em uma 

era na qual os acessos à informação são facilitados, 

cada vez mais, pelo avanço dos serviços que a internet 

disponibiliza, por meio de artefatos tecnológicos.  

Almeida (2000) observa que o computador pode 

auxiliar no desenvolvimento de ações interdisciplinares 

quando é empregado para ajudar o sujeito encontrar 

respostas para as suas questões, representando e 

construindo conhecimentos que possam conduzir a 

compreensão ou a solução da questão.  

No entanto mesmo sem o computador em sala de 

aula, o professor pode promover interatividade, 

utilizando as potencialidades do vídeo. Para isso, ele  
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precisa cuidar da “interatividade intencional” e ir se 

apropriando das possibilidades das interfaces digitais. 

Casartelli et.al (2013). 

Assim ao desenvolver uma atividade é importante 

eu o professor também envolva a criação de situações 

de aprendizagem nas quais os alunos reflitam sobre a 

diversidade individual ou do grupo. Leva-se em 

consideração neste aspecto, a opção  de uma mídia que 

se enquadre nos mais diferentes estilos de 

aprendizagem. 

          Porém é importante analisar também como 

fatores culturais pode interferir no processo de 

aprendizagem. 

Discussões e reflexões entre os participantes 

devem ser constantes para proporcionar o sucesso da 

aprendizagem. Além disso, o material desenvolvido 

deve envolver o aluno e se adaptar às suas 

necessidades. 

Com ferramentas de multimídia utilizadas 

diretamente por eles, é possível compartilhar 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Roberta Tavares  1385 

informações e representá-las a partir de múltiplas 

perspectivas, através da combinação de textos, 

imagens, sons, animações, botões e efeitos, em um 

ambiente de estímulos multissensoriais. Casartelli et.al 

(2013) 

Segundo Garofalo (2019) além de tendências 

educacionais como a cultura maker, o pensamento 

computacional ou a robótica, as ferramentas digitais são 

grandes facilitadoras da estratégia da aprendizagem 

colaborativa, ressaltando que as propostas 

desenvolvidas devem sempre vir acompanhadas de 

desafios e atividades que privilegiam o trabalho em 

grupo e a construção coletiva de saberes, situações em 

que a autonomia e a cooperativismo, devem ser 

amplamente estimulados. 

Quando se trata da EaD a escolha de mídias e 

sistemas de comunicação apropriados (teleconferência, 

fóruns, chats), a forma de acompanhamento e avaliação 

do desempenho dos alunos e a definição de estratégias 

que facilitem a participação e a motivação merecem 

grande atenção. 
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 Vale observar que a avaliação é uma das etapas 

de extrema relevância e de responsabilidade do 

professor, identificar o que será avaliado, de acordo com 

o que foi estabelecido acompanhando atentamente todo 

o processo e registrando avanços e dificuldades.  

Garofalo (2019), aponta que outro ponto alto da 

aprendizagem colaborativa é a oportunidade do docente 

de avaliar intervindo no processo de ensino 

aprendizagem de forma mais próxima. Assim esse 

modelo permite ao professor avaliar o processo, 

observando o engajamento, dialogando com os alunos 

e seus pares, permitindo, desta maneira, uma tomada 

de decisão mais clara para direcioná-los durante este 

percurso e possibilitando novos caminhos. 

 

A IMPORTANCIA DA APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA 

 

Em qualquer ferramenta ou modalidade de ensino 

um fator muito importante  é a capacidade de trabalho 

em equipe, porque mesmo num curso a distância, a 
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interação e a cooperação devem existir durante todo o 

processo 

Segundo Moran (2003) a sociedade precisa ter 

como projeto político a procura de formas de diminuir 

distância que separa os que podem dos que não podem 

pagar pelo acesso à informação. 

A informática representa mais que um domínio de 

uma linguagem; é também um suporte para melhorar às 

condições de vida. Sousa (2011) 

A aprendizagem colaborativa torna-se, essencial, 

principalmente em cursos online, por conta da distância 

entre alunos e professores. Tal aprendizagem ao longo 

da vida assenta-se em quatro pilares: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser (DELORS, 1998 apud BEHRENS, 2003). 

Segundo Almeida (2000), cabe ao professor criar 

condições desequilibradoras para que a aprendizagem 

se desenvolva num ambiente desafiador, cooperativo, 

bem como observar ativamente seus alunos, ajuda-los à 

acionar os seus conhecimentos prévios, considerar 
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temas emergentes no contexto, promover o 

desenvolvimento de experiências que permitam testar 

hipóteses, comparar resultados, refletir sobre os 

mesmos, apresentar e analisar coletivamente os 

distintos resultados.  

Aprender a conhecer envolve a vontade do aluno 

em aprender, em investigar, descobrir, motivado pela 

curiosidade. A pesquisa neste momento torna-se 

relevante, ao passo que substitui a reprodução e a 

memorização. Ao aprender a conhecer, o aluno 

desenvolve a habilidade de aprender a criar conteúdos 

e informações, assim como pensar a refletir sobre eles. 

 Garofalo (2019) aponta que a aprendizagem 

colaborativa permite o desenvolvimento de equipes de 

trabalho em torno de um problema real, valorização do 

conhecimento prévio dos alunos, compartilhamento de 

saberes individuais e coletivos, além da construção do 

respeito mútuo e da empatia, trabalhando com a 

liberdade de expressão e visando atingir um consenso. 

Aprender a fazer é mais do que apenas executar 

tarefas de forma automática, é agir de forma criativa e 
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crítica, atitudes esperadas por profissionais nas mais 

diversas áreas (DELORS apud BEHRENS, 2003). Em 

EAD, o professor  

deve aliar a teoria com a pratica através de situações 

nas quais os alunos podem usar o que aprenderam 

como se estivessem atuando em suas profissões. 

Segundo Almeida (2003), participar de um curso 

à distância em ambientes digitais e colaborativos de 

aprendizagem significa mergulhar em um mundo virtual 

cuja comunicação se dá essencialmente pela leitura e 

interpretação de materiais didáticos textuais e 

hipertextuais, pela leitura da escrita do pensamento do 

outro, pela expressão do próprio pensamento por meio 

da escrita. Significa conviver com a diversidade e a 

singularidade, trocar ideias e experiências, realizar 

simulações, testar hipóteses, resolver problemas e criar 

novas situações, engajando-se na construção coletiva 

de uma ecologia da informação, na qual valores, 

motivações, hábitos e práticas são compartilhados. 

A era industrial reforçou a necessidade da 

produção em massa, desconsiderando-se as 
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necessidades individuais. Com isso estabeleceu-se um 

modelo pedagógico em que o aluno é um ser passivo, 

receptor das verdades que são transmitidas pelo 

professor (RAMAL, 2003).  

Formam-se então, alunos acomodados e 

indiferentes, que não entendem a relação entro o que é 

ensinado e sua aplicação na vida cotidiana. Estes alunos 

também apresentam dificuldade em construir 

conhecimento em grupo e geralmente possuem uma 

criatividade restrita. 

Aprender a viver juntos envolve a habilidade de 

perceber a interdependência entre os indivíduos. Nos 

dias atuais não só escolas e universidades como 

também as empresas tem valorizado os profissionais 

que conseguem trabalhar em parcerias, que têm um 

bom relacionamento interpessoal. Behrens (2003), 

afirma que os novos paradigmas inovadores da ciência 

propõem um pensamento em rede, como uma teia, na 

qual os indivíduos interagem e são interdependentes 

uns dos outros. Ou seja, propõe uma visão holística, na 

qual implica pensar coletivamente. 
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No entanto Almeida (2003) destaca que cada 

participante do ambiente tem a oportunidade de 

percorrer distintos caminhos, nós e conexões existentes 

entre informações, textos, hipertextos e imagens; ligar 

contextos, mídias e recursos; tornar-se receptor e 

emissor de informações, leitor, escritores e 

comunicador; criar novos nós e conexões, os quais 

representam espaços de referência e interação que 

pode ser visitado, explorado, trabalhado, não 

caracterizando local de visita obrigatória. 

Percebe-se é o estímulo ao desenvolvimento 

integral do indivíduo, para atuar de forma crítica, 

autônoma e responsável. 

Segundo Behrens (2003). Embora a sociedade 

capitalista priorize o ter ao invés do ser, torna-se 

essencial refletir para não ser engolido pelo materialismo 

e deixar de priorizar a questão de formação individual ou 

do grupo. 

Assim para um dos fatores mais importantes que 

regulam a colaboração é a teoria de aprendizagem na 

qual a interação cooperativa será baseada. Há 
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mediação também com o recurso tecnológico quando 

este é tratado pelo educador na sua ação didática Sousa 

(2011). 

 

METODOLOGIA 

 

A partir dos objetivos da pesquisa que são 

analisar a evolução da tecnologia na educação suas 

características e a crescente participação do dos 

profissionais da educação nesse processo, bem como 

as competências necessárias para uma atuação 

eficiente, classifica-se a pesquisa como exploratória.  

Segundo Gil (2002), este tipo de pesquisa tem por 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, visando torná-lo mais explícito. 

A fonte de dados utilizada para a realização desta 

pesquisa é bibliográfica, pois é constituída 

principalmente de livros e artigos científicos que 

abordam EaD, mídias e tecnologia, mediação 
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pedagógicas e didática além de artigos e livros 

divulgados na internet. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica 

permite a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia ser pesquisada 

diretamente. Essa vantagem é importante 

principalmente para aquelas pesquisas em que o 

problema exige dados muito dispersos, impossibilitando 

a ação direta do pesquisador. Nos estudos históricos 

essa modalidade de pesquisa é indispensável. 

O autor observa que em uma pesquisa 

bibliográfica, fontes secundarias que apresentam dados 

coletados ou processados de forma equivocada 

comprometem muito a qualidade da pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica é um processo que 

envolve uma serie de etapas, a saber, escolha do tema, 

levantamento bibliográfico preliminar, formulação do 

problema, elaboração do plano provisório de assunto, 

busca das fontes, leitura do material, fichamento, 

organização lógica de assunto e redação do texto. Gil 

(2002) 
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O autor aponta que a partir da escolha do tema, 

deve-se fazer uma pesquisa bibliográfica preliminar com 

a finalidade de familizar0se com o assunto facilitando a 

formulação do problema, o que não constitui uma tarefa 

simples. Para o autor o pesquisador só pode iniciar seu 

trabalho quando tem clareza do que pretende fazer a 

respeito do assunto escolhido. 

Segundo Gil (2002) o tema escolhido deve estar 

relacionado com o interesse da pesquisa, pois o correm 

muitos problemas em relação ao aprofundamento da 

pesquisa ocasionados pela falta de interesse.  

No caso desta pesquisa, não ocorreram 

problemas quanto ao envolvimento com o tema 

escolhido, por tratar-se de uma abordagem atual que 

vem sendo amplamente discutida. 

Gil (2002) ressalta que é necessário identificar 

fontes capazes de fornecer respostas adequadas para a 

solução do problema proposto, neste sentido, a 

contribuição do orientador é fundamental, bem como a 

opinião de especialistas ou de pessoas que realizam 

pesquisas na mesma área. De acordo com as 
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orientações do autor serviram como fundamento para a 

execução da nossa pesquisa autores como Moran, 

Macedo e Behrens (2003), Morin, (2002), Sousa, Moita, 

Carvalho (2011). 

 Considerando a visão inovadora da educação 

observamos que Edgar Morin (2002), Howard Gardner 

(1995) foram de grande importância para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

Para que a EaD bem como o uso das ferramentas 

digitais nos ambientes escolares  tenham sucesso, é 

preciso repensar a educação. 

 Atualmente, ainda está presente o ensino 

tradicional e tecnicista, no qual são priorizadas a 

reprodução e a memorização. No entanto, as demandas 

de um mundo globalizado, conforme afirma Belloni 

(2003), exigirão um novo tipo de indivíduo e trabalhador; 

o destaque está no trabalho em equipe, no 
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desenvolvimento das multiplicas competências a na 

capacidade de adaptar-se às novas situações. 

As múltiplas inteligências, Segundo Gardner 

(1995), contribuíram para que os educadores tivessem 

esclarecimento quanto ás potencialidades de seus 

alunos, que aprendem através das mais variadas 

maneiras. Cabe às instituições escolares, conforme 

orienta o autor, permitir que os alunos possam 

desenvolver tais competências, afim de se sentirem 

engajadas e competentes, atuando de maneira 

construtiva na sociedade atual. 

A adaptação às mudanças engloba uma 

aceitação principalmente dos educadores, segundo 

Moran (2003). Estes precisam ser maduros intelectual e 

socialmente, curiosos, entusiasmados e abertos ao 

dialogo. Tais habilidades, se postas em prática, 

contribuirão valiosamente para o desenvolvimento de 

seus alunos. 

Assim um fator que pode comprometer o sucesso 

da educação online é cometer os mesmos erros do 

ensino presencial. Magnavita (2003) aponta para a 
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importância da atenção ao educar em EaD, pois um 

muitos cursos apenas “vestem roupagem” que esconde 

o ensino tradicional, conteudista, que prioriza apenas a 

reprodução do conhecimento, formando alunos 

passivos. Ramal (2003) informa o produto desta 

passividade: alunos acomodados e indiferentes que não 

conseguem construir conhecimento a partir cooperação 

e colaboração, e carentes de criatividade.  

Observa-se assim, a EaD e as tecnologias  de 

ensino a distância passou por profundas 

transformações, saindo do ensino baseado na 

transmissão de informações, utilizando como principal 

ferramenta as correspondência ou através de meios de 

comunicação como rádio e TV, evoluindo para um 

ambiente virtual que utilizada a velocidade da internet 

para facilitar a colaboração, a interação e a autoria, 

conforme afirma Silva (2003). 

Se as instituições conseguirem aliar tal ambiente 

virtual de aprendizagem à conteúdos claros e 

relevantes, associados à uma equipe multidisciplinar 

bem preparada, composta por profissionais motivados a 
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motivar (Bonini,2000) e um pedagogo que tenha ciência 

da importância de suas competências e atribuições, é 

possível que qualquer curso desenvolvido em EaD 

obtenha sucesso. 

Promover um ambiente virtual de aprendizagem 

que permita a cooperação, colaboração, diálogo, 

participação e autoria (Silva, 2003), juntamente com os 

conteúdos claros e de relevância, associados a 

profissionais motivados a motivar (Bonini, 2000) farão 

com que qualquer curso em EaD tenha sucesso. 

       Em relação ao ambiente de aprendizagem 

presencial Garofalo,(2019) aponta que modelo 

tradicional de ensino já não condiz com nossa atual 

sociedade e nem com as demandas e expectativas dos 

nossos estudantes.  

           Desse modo é importante buscar a 

aprendizagem colaborativa com a utilização das mídias 

disponíveis no ambiente escolar. 

Assim Casartelli (2013) ressalta que o professor 

contemporâneo utiliza artefatos tecnológicos na 
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organização das suas aulas, para comunicar-se, para 

pesquisar, ou seja, ele é usuário de tecnologia em algum 

nível. No entanto, cabe salientar que o fato de o 

professor ser usuário de tecnologia não lhe garante a 

transposição didática. 

           Diante deste cenário, novamente a formação do 

professor aparece como a principal maneira de conduzir 

a educação aliada às novas formas tecnologias. 

Segundo Belloni (2003), para que ocorra uma 

mudança significativa na mentalidade do corpo docente, 

faz-se necessário o envolvimento de equipes de projetos 

inovadoras e um empenho na formação continuada de 

todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da presente pesquisa, que teve por 

objetivo analisar a evolução da educação à distância, foi 

possível constatar a trajetória desta modalidade de 
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ensino, que era utilizada apenas como transmissão de 

informações.  

Por meio das novas tecnologias e da internet, os 

estudantes têm acesso a um ambiente virtual de 

aprendizagem que integra a velocidade nas 

informações, a participação coletiva de forma 

colaborativa e a utilização das vivências como forma de 

contribuição na construção do conhecimento, 

comprovando, assim, que a presença física de 

educador/aluno não é uma garantia de eficiência da 

aprendizagem. 

Segundo Casartelli (2013), a tecnologia sempre 

fez parte do cotidiano da escola e o uso pedagógico 

dependeu do professor. Ou seja, quem cria estratégias, 

práticas e didáticas para uso de um recurso é o 

professor 

Para que a educação a distância se concretize 

com sucesso, é essencial a criação de políticas públicas 

que favorecem a sua utilização. Diante do exposto, é 

urgente que as instituições que habilitam cursos à 

distância, atentem também para não cometer os 
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mesmos erros do ensino tradicional, reforçando a 

reprodução e a memorização em detrimento da autoria 

criativa e do processo de aprendizagem. 

Se estas ações forem observadas e 

acompanhadas durante todo o percurso de 

desenvolvimento de cursos online, cursos de qualidade 

surgirão. 
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RESUMO 

Este estudo presente se propõe a avaliar sobre o doping e sua 

utilização nos esportes, tentando compreender pela revisão de 

literatura as principais substâncias causadoras do doping. 

Buscou como objetivo geral avaliar o uso de elementos 

dopantes no meio esportivo brasileiro, analisando as 

substâncias mais usuais ao doping, assim como seus efeitos. 

Como objetivos específicos se fizeram traçar um breve 

histórico sobre o uso de elementos dopantes, avaliar o esporte 

moderno e dentro dele, o doping. Compreender a batalha 

contra o mesmo, avaliar as principais substâncias usadas e por 

fim entender efeitos e índices dele no meio esportivo. A 

metodologia escolhida para a realização desse estudo foi a 

revisão da literatura, com intuito de reunir informações sobre 

o tema. Com base nos resultados apontados pela presente 

pesquisa foi possível concluir que seria necessária uma 
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melhoria nos exames, uma melhoria na especificidade e 

seriedade com que esse assunto é tratado.   

Palavras Chave: Doping. Esporte. Brasil. 

 

ABSTRACT 

This present study aims to evaluate about doping and its use in 

sports, trying to understand by literature review the main 

substances causing doping. The general objective was to 

evaluate the use of doping elements in the Brazilian sports 

environment, analyzing the most common substances to 

doping, as well as their effects. As specific objectives were to 

trace a brief history on the use of doping elements, to evaluate 

the modern sport and within it, doping. Understand the battle 

against it, evaluate the main substances used and finally 

understand its effects and indices in the sports environment. 

The methodology chosen for this study was the literature 

review, in order to gather information on the subject. Based on 

the results pointed out by this research, it was possible to 

conclude that an improvement in the tests, an improvement in 

the specificity and seriousness with which this subject is 

addressed would be necessary. 

Keywords: Doping. Sporty. Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Doping é um termo usado no âmbito internacional no 

meio esportivo buscando caracterizar o uso de substâncias para 

melhorar desempenho, sendo etimologicamente originário do 

africâner, língua falada na região do Cabo da Boa Esperança, 

na África do Sul, sendo derivadas da interação dos Boers, que 

era o povo que vivia no local, com os seus colonos Calvinistas. 

Mais precisamente, o termo que proporcionou o uso da palavra 

doping foi o “dop”, se tratando de uma infusão que estimulava 

as pessoas e eram usadas em festas de cunho religioso (ROSE, 

1989). 

O uso de procedimentos e “substâncias exógenas ao 

organismo, com a finalidade de aumentar a performance de um 

indivíduo, é tão antiga quanto a humanidade”. 

Compreendendo ainda que o ser humano não possui a 

capacidade de aceitar adequadamente as suas próprias 

limitações físicas e mentais, normalmente ele procura por 

elementos que possam fazer ele ir além de suas capacidades 

naturais. (ROSE, 1989) 
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Retratando toda a história dos 100 anos da realização das 

Olimpíadas, alguns estudos proporcionam significativo 

elemento sobre a origem da dopagem, apontando que a 

utilização do doping é algo quase tão velho como as práticas 

esportivas. (CARDOSO,1996) 

O referido autor continua lecionando que “O tiro de 

largada para a primeira corrida olímpica” resultou ainda em 

um grande de interesses que passou a envolver as competições 

esportivas. Ressaltando também que não existia somente o 

ideal olímpico na realização dos jogos, entretanto era muito 

evidente que o “Dinheiro, poder, política, nacionalismos, 

doping e fraudes” passaram a integrar significativamente nos 

eventos esportivos. (CARDOSO, 1996). 

 O presente artigo buscou como objetivo geral avaliar 

o uso de elementos dopante no meio esportivo brasileiro, 

analisando as substâncias mais usuais ao doping, assim como 

seus efeitos. Como objetivos específicos se fizeram traçar um 

breve histórico sobre o uso de elementos dopantes, avaliar o 

esporte moderno e a questão do doping, compreender a batalha 

contra o doping, avaliar as principais substâncias usadas e por 

fim entender efeitos e índices do doping no meio esportivo. 
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2. METODOLOGIA 

Para este trabalho foi realizada revisão sistemática da 

literatura a partir de levantamento bibliográfico nas bases de 

dados eletrônicas MEDLINE, PubMed, EMBASE, CINAHL, 

Sports Discus, DARE, PsychInfo, ERIC, AusportMed, AMI, 

Cochrane e PEDro.  

O levantamento bibliográfico foi realizado 

retrospectivamente, considerando os principais achados a 

partir de 1966, usando as palavras-chave de busca isoladas: 

Doping, esporte, brasil, legislação; e busca combinada de 2 ou 

três palavras: legislação antidoping, doping no esporte. Os 

trabalhos que não combinavam três palavras foram excluídos, 

assim como, os que não se enquadravam nos anos pré 

selecionados de 2000 a 2012. O critério de exclusão também 

se aplica para os artigos que após leitura que não se referiam 

ao objetivo principal da presente pesquisa.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O USO DE 

ELEMENTOS DOPANTES 
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Ressaltando que ainda existem diferentes fatos 

importantes que precisam ser evidenciados, assim como a 

sintetização da testosterona, fato que ocorreu no ano de 1945, 

como também a conferência feita no ano de 1964 pela 

UNESCO e pelo COI, buscando elaborar regras e punições 

inovadoras objetivando dificultar o uso de doping, devendo ser 

aplicadas imediatamente nos próximos Jogos Olímpicos, que 

seriam realizadas no México, no ano de 1968 (ASCOM, 2020). 

Observando também que o ano de 2000 foi 

extremamente relevante para o Brasil, isso porque nosso país 

passou a fazer parte de uma conferência junto com todas as 

confederações de esportes nacionais, introduzido assim no 

circuito mundial contra o doping. Observando que foram 

quatro diferentes ações que passaram a serem praticadas nesse 

momento, tais como: I – reativação do LABTEC da UFRJ 

(atualmente LBCD), passando a ser credenciada ao COI; II - 

na área jurídica, sendo criados diferentes atos normativos 

administrativos e jurídicos, mais precisamente a criação de 

leis, assim como ainda passou a ficar claro nas bulas dos 

medicamentos o seu potencial farmacológico, podendo ser 

entendido como doping (Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000); 

III – passou a serem exigidas algumas políticas antidopagem 
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para todas as confederações desportivas atuantes no Brasil e; 

IV – fazer a integração da comissão executiva da WADA aos 

outros 16 países (ASCOM, 2020). 

 

Tabela 1: Resumo histórico do uso de substâncias dopantes. 
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Fonte: Adaptação de PICOLLI e SILVA (2011). 

 

3.2 O “ESPORTE MODERNO” E O DOPING 

O termo “esporte moderno” aqui apresentado foi 

inicialmente usado por Norbert Elias e Eric Dunning 

(MARTINS e ALTMANN, 2007). Os referidos autores 

apontam ainda que Elias e Dunning usaram o referido termo 

em sua obra denominada de “A busca da excitação” com o 

intuito de deixar clara a diferença entre o esporte antigo e o 

tradicional. 

No âmbito do esporte moderno, as atividades 

esportivas precisam proporcionar total igualdade entre todos 

os atletas. Observando ainda que, para que isso ocorra, 

“pressupõe que as propriedades sociais dos participantes sejam 

temporariamente neutralizadas, dando igualdade de chances 

aos jogadores” (MARTINS e ALTMANN, 2007). 
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Entretanto, o uso de substâncias dopantes por atletas 

que praticam esportes de alto rendimento vai totalmente contra 

essa afirmação apresentada por Martins e Altmann (2007), isso 

porque, ao se drogarem/doparem, colocam em prática 

diferentes maneiras artificiais ou métodos proibidos de 

melhorarem seu desempenho, assumindo assim a 

responsabilidade por conseguir benefícios ilícitos e antiéticos, 

tornando a competição desigual entre os outros competidores. 

Em outras palavras, a igualdade formal entre todos os 

competidores acaba sendo extinta de forma voluntária. 

Observando ainda que, mesmo sendo imoral ou ilegal, 

a utilização de substâncias dopantes no esporte, 

principalmente no de alto rendimento, acabou criando uma 

crença para o senso comum, que se espalhou muito e acabou 

deslocando o sujeito do debate, em outras palavras, fica focada 

no “como” e no “quando” o atleta fez uso de tal substância, 

entretanto, a discussão precisaria focar em “quem” se dopa 

(TAVARES, 2005). 

O referido autor ainda aponta que, por conta da 

elevação e disseminação das campanhas e das ferramentas 

para controlar o uso de substâncias dopantes, foi preciso 
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realizar uma significativa alteração nas ações, onde pode-se 

ver que: 

 

No caso brasileiro, por sua vez, tal 

resultado representa uma grande mudança, 

uma vez que o estudo com os atletas que 

competiram em Atlanta 1996 (Tavares, 1998) 

revelou que apenas 63,3% dos respondentes 

rejeitavam o uso de doping. Esse crescimento 

pode estar relacionado com um aumento das 

campanhas e instrumentos de controle 

antidoping nacional e internacionalmente e ao 

enfoque crescente no uso de doping como um 

desvio de comportamento social (TAVARES, 

2005, p. 43). 

 

Assim sendo, o uso de doping acaba sendo 

caracterizado, por meio das determinações do Código Mundial 

Antidopagem (AMA), que diz assim em seu Artigo 1: “a 

dopagem é definida como a verificação de uma ou mais 

violações das normas antidopagem enunciadas nos itens 2.1 a 

2.10 do presente Código”. 
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ARTIGO 2 VIOLAÇÕES DAS 

NORMAS ANTIDOPAGEM 

2.1 A presença de uma Substância 

Proibida, dos seus Metabolitos ou 

Marcadores, numa Amostra recolhida a partir 

de um Praticante Desportivo; 

2.2 Utilização ou Tentativa de 

Utilização de uma Substância Proibida ou de 

um Método Proibido por um Praticante 

Desportivo; 

2.3 Evasão, Recusa ou Falta de 

submissão à Recolha de Amostras; 

2.4 Incumprimento do dever de 

Informação sobre a Localização do Praticantes 

desportivo; 

2.5 A Manipulação, ou Tentativa de 

Manipulação de qualquer elemento integrante 

do Controlo de Dopagem; 

2.6 Posse de uma Substância Proibida 

ou de um Método Proibido; 

2.7 Tráfico ou Tentativa de Tráfico 

de qualquer Substância Proibida ou Método 

Proibido; 

2.8 A Administração, ou Tentativa de 

Administração de uma Substância Proibida ou 
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Método Proibido a qualquer Praticante 

Desportivo, ou a Administração ou Tentativa 

de Administração a qualquer Praticante 

Desportivo Fora de Competição de qualquer 

Substância Proibida ou Método Proibido que 

seja proibido Fora de Competição; 

2.9 Cumplicidade; 

2.10 Associação Proibida (AMA, 

2015). 

 

 

3.3. A BATALHA CONTRA O DOPING 

A grande batalha atualmente travada contra as 

substâncias dopantes teve início na década de 1970. Depois da 

ocorrência de inúmeras mortes, consequentes diretamente do 

uso abusivo de doping, diferentes instituições passaram a se 

responsabilizar por essa batalha contra a dopagem (KAMBER 

e MULLIS, 2010). 

Neste sentido, toda a medicina, mais precisamente a 

medicina esportiva, está conseguindo alcançar significativos 

progressos no âmbito do conhecimento de drogas e 

suplementos alimentares com a capacidade de o desempenho 

individual mais potente. Incessantemente os comitês 
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internacionais antidoping, AMA e COI, órgãos responsáveis 

em regular, testar e proporcionar novas informações precisas 

para as inúmeras modalidades esportivas, sendo ainda 

responsáveis pelos processos de controle de utilização de 

drogas através de laboratórios credenciados, entretanto, não 

são, exclusivamente, as únicas entidades que realmente fazem 

a investigação da natureza do doping (COSTA et. al, 2008). 

Figura 1: Relações simplificadas e responsabilidades 

na luta contra o doping. 

 

Fonte: Adaptação de Kamber e Mullis (2010). 
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Observando ainda que tosos os anos a AMA faz a 

divulgação de uma nova lista constituída por todas as 

explicações sobre os elementos que são proibidos, onde podem 

ser encontradas até mesmo novas drogas nessa lista (AMA, 

2020). O objetivo nesse caso é de fazer com que todos os 

atletas tenham conhecimento da lista das drogas e dos métodos 

que devem ser evitados, sendo eles então corresponsáveis pela 

realização do controle de uso dessas substâncias no ambiente 

esportivo (COSTA et. al., 2008). 

Ultimamente, aproximadamente de 1,3% a 2% dos 

atletas que passam por testes acabaram apresentando 

resultados positivos para uso de substâncias dopantes. 

Tratando-se somente dos que acabaram sendo pegos, isso 

porque os métodos de doping passam por constante melhorias, 

sempre maximizando os seus esforços objetivando detectar os 

infratores (AZZAZY, MANSOUR e CHRISTENSON, 2009). 

No ano de 2003 acabaram sendo efetuados exatamente 

3.797 testes para o controle antidoping, onde 3.266 foram 

feitos em competições nacionais e 531 internacionais, onde os 

indivíduos testados não foram avisados previamente sobre o 

teste (ROSE et. al., 2004). 

Tabela 2: Exames antidoping. 
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Fonte: Adaptação de ROSE et. al. (2004). 

 

3.4 CONTROLE ANTIDOPING 

Pode-se caracterizar o Controle de Dopagem como o 

processo formado pela coleta de amostras de urina e/ou sangue 

dos atletas, isso no decorrer ou ainda fora das competições, 

sendo essas enviadas para um dos laboratórios responsáveis 

pelo exame e que se espalham por diferentes países no mundo, 

estando ainda adequadamente credenciados na World 

Antidoping Agency – WADA (AMA, 2020). Quando esses 

laboratórios recebem essas amostras, devem ser realizados os 

exames (ou análises), objetivando assim evidenciar se foram 
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ou não usadas substâncias ou métodos apontados como 

proibidos. As substâncias ou métodos proibidos em questão 

podem ser encontrados na Prohibited List da AMA, sendo ela 

atualizada todos os anos pela entidade em questão (AMA, 

2020). 

Alguns estudos apontam que o processo de Controle de 

Dopagem começou a ser feito nas Olimpíadas do México, no 

ano de 1968, passando por inúmeras melhorias buscando, a 

cada dia mais, evitar o uso de substâncias químicas capazes de 

proporcionar vantagens para o atleta que visa conquistar 

medalhas. O referido autor ainda aponta que por meio dos 

padrões clássicos do exame de urina, tal como era feito antes, 

inúmeros atletas acabava escapando do então sistema de 

controle de dopagem, fazendo o uso de produtos que ainda não 

podiam ser detectados, tal como aconteceu com o uso da 

eritropoietina, mais conhecida como EPO. Sendo assim, dados 

apontam que desde 1976, aproximadamente 65% dos 

resultados analíticos adversos, em outras palavras, os exames 

que atestaram positivos, acabam sendo consequentes pelo uso 

de esteroides anabolizantes, situação em que a nandrolona é 

apontada como o mais recorrente deles (RONDÓ JUNIOR, 

2000). 
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Dessa maneira, a realização do controle de dopagem, é 

realizado com o intuito de proporcionar o tão desejado jogo 

limpo, extinguindo o uso de drogas, sendo as químicas ou as 

bioquímicas, impossibilitando também quaisquer que sejam os 

métodos capazes de beneficiar um atleta nas competições, 

sendo por meio da elevação de seu rendimento físico, 

fisiológico, psicológico, entre outros. Exames realizados com 

o objetivo de fazer a exclusão dos atletas antiéticos, que 

acabaram violando o espírito esportivo e dando maior 

importância para o atleta ético. 

 

4 PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS CAUSADORAS DE 

DOPING 

Tabela3: Substâncias de uso proibido mais usadas em 

competições esportivas e seus efeitos. 
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Fonte: Adaptação de Ornelas e Lucena (2011). 

 

5. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apontados pela presente 

pesquisa foi possível concluir que, desde muito cedo, alguns 

atletas usam de substâncias para aumentar e melhorar seu 

desempenho nas competições, o que é injusto com os atletas 

que competem em condições normais, dentro de suas 

limitações. Infelizmente acredito que esse assunto ainda estará 

presente no cenário esportivo por muitos anos, e 

provavelmente continuará acontecendo mesmo com as leis em 

vigor atualmente, já que existem algumas substâncias que são 
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difíceis de detectar nos exames antidoping e muitas vezes 

passam desapercebidos. 

Para uma melhor detecção desses agentes e 

substâncias, seria necessária uma melhoria nos exames, uma 

melhoria na especificidade e seriedade com que esse assunto é 

tratado, para futuramente eliminarmos esse tipo de situação no 

esporte. 
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A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE SURDOS 

E A INFLUÊNCIA EM SUAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho procura apresentar a influência da formação 

acadêmica na prática dos educadores de surdos nas Escolas 

Especiais do Município de São Paulo. Para isso faz se 

necessário às diversas opiniões que recaem sobre a formação 

do profissional-docente atrelada ao contexto histórico da 

educação de surdos e também opiniões dos profissionais 

atuantes nesta área de docência. Objetiva-se, com este 

trabalho, investigar o processo histórico da formação dos 

educadores de surdos, para compreendermos a prática docente 

que atualmente está posta nas Escolas Municipais de Educação 

Especial no Município de São Paulo Para realização deste 

trabalho, pesquisa-se livros e artigos referente à formação 

docente e educação de surdos, entrevistas e questionários com 

cinco professoras atuantes nas Escolas Especiais do Município 

de São Paulo. O trabalho foi estruturado da seguinte forma: 

Introdução; na primeira parte apresentaremos O contexto 

histórico da educação de surdos; na segunda parte, A história 

das Escolas Especiais do Município de São Paulo; na terceira 

parte, O contexto da pesquisa e finalmente a Conclusão. 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade contemporânea, as rápidas 

transformações no mundo do trabalho, o avanço 

tecnológico e os meios de informação e comunicação 
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incidem fortemente na escola. O desafio é educar as 

crianças e os jovens, propiciando-lhes um 

desenvolvimento humano, cultural, científico e 

tecnológico, de modo que adquiram condições para 

enfrentar as exigências do mundo contemporâneo. 

Os professores contribuem com os seus saberes, 

seus valores, suas experiências nessa complexa 

tarefa de melhorar a qualidade social da 

escolarização. 

Cada vez mais pesquisadores e professores 

têm procurado refletir sobre as práticas desenvolvidas 

nos diversos espaços educacionais com o objetivo de 

ver modos de construção de conhecimentos para 

melhor compreender a potencialidade do ser humano 

na construção do seu saber. 

Desse modo, enfocar a atenção sobre a 

prática educacional para o atendimento dos sujeitos 

surdos, pode contribuir para uma discussão mais 

ampla referente a atual política nacional de educação 

que preconiza a educação inclusiva, ou seja, aquela 

que organiza para atender a todos, inclusive os 

portadores de necessidades especiais. (Brasil, CNE 

n°2/2001, artigo2°). 

As escolas especiais para surdos têm passado 

por dificuldades em se organizarem como espaços, 

primordialmente, de ensino e aprendizagem. Isso se 

deve em parte a uma visão ainda presente na 

educação dos surdos que os consideram como 

doentes e que teriam que ser reabilitados. Nessa 
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reabilitação a ênfase na comunicação oral se tornou 

presente por vários anos, pois acreditava-se que 

somente dessa maneira o surdo seria integrado na 

sociedade. No entanto as questões pedagógicas (para 

que ensinar, onde ensinar, o que ensinar, como 

ensinar, quando ensinar e para que ensinar) 

relegadas a um segundo plano sem promover 

discussão que contemplassem essas questões. Em 

minha experiência profissional, tendo os surdos como 

população-alvo, esse tipo de formação foi marcante. 

Por um período considerável, a prática docente 

com crianças surdas, o trabalho de assessoria 

pedagógica e formação de professores foram 

norteados por essa concepção. Apesar de, 

teoricamente, considerar esse o caminho mais 

apropriado, no confronto com a prática, 

experimentava um constante sentimento de 

insatisfação, devido ao fraco desempenho 

acadêmico dos alunos em noções básicas como 

ler, escrever e contar, sem falar no 

desenvolvimento da habilidade mais exigida: falar 

oralmente. 

O presente trabalho procura apresentar a 

influência da formação acadêmica na prática dos 

educadores de surdos nas Escolas Especiais do 

Município de São Paulo. Para isso faz se necessário 

às diversas opiniões que recaem sobre a formação do 

profissional-docente atrelada ao contexto histórico da 

educação de surdos e também opiniões dos 

profissionais atuantes nesta área de docência. 
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Objetivamos, com este trabalho, investigar o 

processo histórico da formação dos educadores de 

surdos, para compreendermos a prática docente que 

atualmente está posta nas Escolas Municipais de 

Educação Especial no Município de São Paulo Para 

realização deste trabalho, nos valeremos de pesquisa 

de livros e artigos referente à formação docente e 

educação de surdos, entrevistas e questionários com 

cinco professoras atuantes nas Escolas Especiais do 

Município de São Paulo. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

Introdução; primeira parte apresentou O contexto 

histórico da educação de surdos; na segunda parte, A 

história das Escolas Especiais do Município de São 

Paulo; e na terceira parte, O contexto da pesquisa; 

Conclusão. 

A história da educação de surdos e suas filosofias 

Considera-se importante traçar um breve relato 

sobre a educação dos surdos através dos tempos 

bem como suas filosofias educacionais, pois assim 

poderemos visualizar a sua história e tentar 

compreendê-los. Quando se fala em história pensa-

se em fatos, organizações políticas e sociais que 

regem a formação do indivíduo. Assim poderá 

também vislumbrar as consequências que cada 

filosofia trouxe para o desenvolvimento da educação 

do surdo. 
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Os ouvintes, na antiguidade, não encaravam os 

surdos como seres humanos como poderão perceber 

no estudo de Moura: 

Os ouvintes, na antiguidade, 

consideravam que os Surdos não 

eram seres humanos competentes. 

Isto decorria do pressuposto de que o 

pensamento não podia se desenvolver 

sem linguagem e que esta não se 

desenvolvia sem a fala... Aristóteles 

considerava que a linguagem era o 

que dava condição de humano para o 

indivíduo. Portanto, sem linguagem, o 

Surdo era considerado não humano. 

Os romanos privavam os Surdos que 

não podiam falar de todos os seus 

direitos legais... Os Surdos eram tidos 

como incapazes de gerenciar seus 

atos perdiam sua condição de ser 

humano e eram confundidos com o 

retardado. 

A igreja católica, até a Idade Média, 

acreditava que suas almas não 

poderiam ser consideradas imortais, 

porque eles não podiam falar os 

sacramentos. 

Voltando à história, vamos encontrar 

que no final da Idade Média se 

esboçava um caminho para a 

educação do Surdo. Esta educação se 

referia obviamente, a uma visão 

preceptoral com relação aos Surdos, 

que gradualmente foi evoluindo até a 
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educação constitucionalizada. 

(MOURA, 2000, p. 16). 

Em seu livro Goldfield diz que “na antiguidade, 

os surdos foram percebidos de formas variadas, com 

piedade e compaixão, como as pessoas castigadas 

por deuses ou como pessoas enfeitiçadas, e por isso 

eram abandonados ou sacrificados”. (GOLDFIELD, 

1997, p.24). 

Muitos educadores ao longo da história fizeram 

uso dos sinais para auxiliar no desenvolvimento da 

fala e da escrita. Juan Pablo Bonet, (1620) com o uso 

do alfabeto digital, da escrita e da língua de sinais. 

(BONET apud SOUZA, 2003, p.86). 

No século XVIII o abade L’Épee funda a primeira 

escola pública de surdos do mundo, usando sinais 

como a base de seu trabalho de educador. (SOUZA, 

2003, p.86).  

Para Moura: 

A importância de L’Epée não está 

somente no fato dele ter desenvolvido 

um método novo na educação dos 

Surdos, mas de ter tido a humildade de 

aprender a língua de Sinais com os 

Surdos para poder, através desta 

língua, montar o seu próprio sistema 

para educá-los. Ele foi o primeiro a 

considerar que os surdos tinham uma 

língua, ainda que a considerasse falha 

para ser usada como método de 

ensino. Através desta visão, em que a 

língua dos Surdos era reconhecida, 
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ele colocou os Surdos na categoria 

humana (MOURA, 2000, p. 23). 

Ao morrer L’Epée já havia formado muitos 

professores que retornaram aos seus países 

fundando escolas residenciais pra surdos. 

No Brasil, o imperador D. Pedro II, em 1855, 

convidou um professor surdo francês Hernest Huet 

para iniciar um trabalho na educação de duas 

crianças surdas. 

Em 26 de Setembro de 1857 é fundado o 

Instituto Nacional de Surdos-Mudos, atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de 

Janeiro, onde eram utilizadas a língua de sinais e a 

língua oral. Em 1911, o INES estabeleceu o oralismo 

como método de educação de surdos em 

consequência do Congresso de Milão. 

À medida que a Língua de Sinais ia se 

espalhando era muito contestada por educadores 

oralistas até que no Congresso de Milão ficou 

decidido o uso da metodologia oralistas, que 

propunha a oralização do surdo por meio de técnicas 

específicas, em que cada vez mais era enfatizado o 

treinamento auditivo, a leitura orofacial.(SOUZA, 

2003, p. 88). 

A partir do fracasso do oralismo, por volta da 

década de 1960, que mostrou que crianças surdas 

não alcançavam o desenvolvimento esperado foi 
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desenvolvida nos Estados Unidos uma outra filosofia 

que recebeu o nome de Comunicação Total: 

A Comunicação Total é uma filosofia 

que defende o direito da criança surda 

de aprender a utilizar todas as formas 

de comunicação disponíveis para 

desenvolver a linguagem. Isto inclui 

gestos realizados pela criança, fala 

sinais formais, datilologia, leitura labial 

e leitura escrita. Segundo os 

defensores da Comunicação Total, 

devem-se dar também todas as 

crianças surdas à oportunidade de 

aprender a utilizar qualquer 

remanescente auditivo que possam 

ter, empregando o melhor 

equipamento eletrônico possível para 

a amplificação do som. Por meio do 

acesso ao maior número possível de 

códigos, que se pretende estimular o 

desenvolvimento linguístico das 

crianças de forma que, em cada 

momento, possam eleger o que lhes 

permita compreender melhor a 

informação transmitida. (SOUZA, 

2003, p. 88). 

No final dos anos 70, chega ao Brasil a 

Comunicação Total que Embora a Comunicação 

Total proponha o uso de sinais da língua de sinais, os 

mesmos obedecem à forma da fala o que caracteriza 

o bimodalismo. Os resultados com a comunicação 

total foram muito bons, os surdos começaram a se 
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comunicar de forma mais fluida e o desempenho 

acadêmico dos surdos melhorou. 

O surgimento da Comunicação Total, que 

pregava a utilização de todas as formas possíveis de 

comunicação, tendo como linha mestra o uso de sinais 

colocados na estrutura da língua portuguesa 

(Português Sinalizado), trouxe novas perspectivas de 

desenvolvimento na escolaridade dos surdos. 

Embora os efeitos positivos trazidos pelo 

estabelecimento de uma comunicação mais fluente 

tenham sido inegáveis, passado o primeiro momento 

de euforia e sempre em contato com as novas 

produções na área, pude constatar que, além de 

poucos avanços em aquisição de leitura e de escrita, 

a prática baseada na Comunicação Total era tão 

somente uma forma travestida de Oralismo. 

Com as críticas à Comunicação Total, a partir 

da década de 80 começa a ganhar força à filosofia do 

Bilinguismo. Segundo esta filosofia, o surdo deve 

adquirir primeiramente, como língua materna, a 

língua de sinais, considerada a sua língua natural. 

Somente como segunda língua deveria ser ensinada 

a língua oficial do país, mas preponderantemente na 

sua forma escrita.  

Diante desse contexto os surdos passaram a 

exigir o reconhecimento da Língua de Sinais e 

iniciaram um movimento reivindicava seus direitos 

enquanto cidadãos.  A partir daí houve uma 
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reformulação da proposta da educação para surdos 

na abordagem do Bilinguismo. 

O Bilinguismo, como forma de 

educação para surdos, pressupõe o 

ensino de duas línguas para a criança. 

A primeira é a língua de sinais, que 

dará o arcabouço para a 

aprendizagem de uma segunda 

língua, que pode ser a escrita ou a 

oral, dependendo do modelo seguido. 

Isto significa que a criança é exposta 

à língua de sinais através de 

interlocutores surdos e ouvintes que 

tenham proficiência nela. A língua oral 

ou escrita será aprendida como 

segunda língua. (SOUZA, 2003, p. 

88). 

No Brasil atualmente vivemos um momento de 

bilinguismo. Em nossa visão os métodos de ensino 

não são bons ou ruins em termos absolutos, mas em 

função das necessidades de cada educando. 

Podemos citar a afirmação a seguir: 

Essa cultura é multifacetada, mas 

apresentam características que são 

específicas, ela é visual, ela traduz-se 

de forma visual. As formas de organizar 

o pensamento e a linguagem 

transcendem as formas dos ouvintes. 

Ela se manifesta mediante a 

coletividade que se constitui a partir 

dos próprios surdos. (QUADROS, 

1999, p.86). 
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A criança deve, antes de tudo, desenvolver sua 

comunicação e sua língua para poder se comunicar 

com o mundo e adquirir conceitos de forma 

adequada. Esse processo não pode ser deixado de 

lado quando se trata de educação de crianças surdas.  

A aquisição da linguagem em crianças 

surdas deve acontecer através de 

uma língua visual-espacial. No caso 

do Brasil, através da língua de sinais 

brasileira. Isso independe de 

propostas pedagógicas 

(desenvolvimento da cidadania, 

alfabetização, aquisição do 

português, aquisição de 

conhecimentos, etc), pois é algo que 

deve ser pressuposto. . O processo 

educacional ocorre mediante 

interação linguística e deve ocorrer, 

portanto em língua de sinais brasileira. 

Se a criança chega na escola sem 

linguagem é fundamental que o 

trabalho seja direcionado para a 

retomada do processo de aquisição 

da linguagem através da língua viso-

espacial. (QUADROS, 1999, p.99). 

Num primeiro momento, o aspecto 

lingüístico foi o mais considerado nas explicações 

sobre o Bilingüismo. Atualmente, é possível perceber 

que a mudança de uma metodologia oralista para 

uma visão bilíngüe não se constitui qualquer 

história, mas uma reivindicação dos surdos por uma 

educação de qualidade que reconheça as suas 

necessidades de uso da língua materna. 
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A despeito de qual seja a melhor filosofia 

educacional a ser aplicado na educação do surdo, o 

que se percebe neste suceder de posturas, é uma 

crescente diminuição da importância dada à 

normatização do surdo. Neste sentido, o surdo, 

progressivamente, vem sendo encarado como 

alguém com identidade e características próprias, e 

em alguns casos, o que é mais importante, distintas 

das do ouvinte. 

HISTÓRIA DAS ESCOLAS ESPECIAIS NA REDE 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

Pesquisando os documentos oficiais da 

Prefeitura do Município de São Paulo e o site da 

Secretaria da Educação encontramos dados 

históricos que contam um pouco de como foram 

criadas as Escolas Especiais (EMEEs). 

 O atendimento público à criança surda na 

cidade de São Paulo surgiu de um movimento de pais 

que queriam ver seus filhos surdos frequentando uma 

escola especializada que possibilitasse o seu 

desenvolvimento integral.  

Em 1951 foi instituído o primeiro Núcleo 

Educacional para Crianças Surdas, conhecidas hoje 

como EMEE Helen Keller. Com o decorrer do tempo, 

uma única escola pública na cidade não absorvia a 

demanda de pessoas surdas.  

Em 1987, pais, professores, Sociedades de 

Amigos de Bairro e Associações de Surdos lutaram 
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junto à Câmara Municipal para que se aprovasse a 

criação das Escolas Especiais, sendo uma em cada 

região da cidade. A força desse movimento resultou 

na aprovação da Lei n. º 10.567 de 04/07/88, em 

sessão extraordinária, contando com a presença de 

todos os vereadores e obtendo 100% de aprovação. 

Resultaram quatro Escolas Municipais de Educação 

Infantil e de 1º Grau para Deficientes Auditivos 

(EMEDA): Anne Sullivan (zona Sul), Neusa Basseto 

(Leste), Professora Vera Lúcia Aparecida Ribeiro 

(Oeste) e Madre Lucie Bray (Norte). No ano de 1999, 

essas escolas passaram a ser denominadas EMEE - 

Escola Municipal de Educação Especial - e no mesmo 

ano foi criado a EMEE Professor Mário Pereira 

Bicudo, na zona Norte. 

As EMEE - Escolas Municipais de Educação 

Especial destinam-se às crianças, adolescentes, 

jovens e adultos com deficiência auditiva/surdez, 

surdocego ou com outras deficiências, limitações, 

condições ou disfunções associadas à deficiência 

auditiva/surdez, cujos pais ou o aluno optarem por 

este serviço, nos casos em que se demonstre que a 

educação nas classes comuns não pode satisfazer as 

necessidades educacionais especiais e sociais 

desses alunos. A rede municipal de ensino conta com 

06 escolas especiais para alunos surdos, instaladas 

nas regiões: norte, sul, leste e oeste. (SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, 

2007). 
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Apresentação análise e discussão dos dados 

A pesquisa foi realizada em uma escola 

especial para surdos pertencente à Prefeitura do 

Município de São Paulo. Os 05 professores tomados 

como sujeitos desta pesquisa foram selecionados de 

um conjunto de 25 professores que atuam na escola 

objeto desta pesquisa. Para configuração do perfil 

desses profissionais foram considerados aspectos 

relativos a nível de formação, ano de conclusão dos 

estudos, grau de ensino em que lecionam, tempo de 

experiência no magistério, concepções de ensino 

sobre a surdez, início da pratica pedagógica com 

surdo, metodologia utilizada, saber e articular a 

prática pedagógica e função da escola de surdos. 

As professoras apresentaram uma história de 

vida acadêmica bem consistente. Das cinco 

entrevistadas todas fizeram Pedagogia e 

Especialização em Educação do deficiente da Áudio 

Comunicação. Embora a maioria de seus 

componentes tivesse origem no estrato baixo da 

escala de prestígio social com país que tinham nível 

de escolaridade referente ao ensino fundamental, eles, 

na quase totalidade, atingiram formação superior na 

sua área de atuação ou em áreas afins. Isso fazia com 

que seus discursos fluíssem com objetividade e uma 

concatenação de idéias. Além da formação superior, a 

experiência com alunos surdos proporcionou-lhes 

elementos para colocarem sua opinião no nível teórico 

e no prático.  
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Todas as entrevistadas são do sexo feminino, 

e isso, nos remete à discussão sobre ideia de que a 

docência, exercida por mulheres, ainda é tida, 

frequentemente, como extensão de atributos 

femininos, relacionados à maternidade e associados 

à ideia de vocação natural e de virtude pessoal e 

também outro fator preponderante nesse caso, se 

deve ao fato do trabalho ser realizado com crianças 

de o a 3 anos que depende de cuidados realizados 

pelas mulheres, Dessa forma ao se apresentar 

associada à desvalorização do magistério, a questão 

do gênero tem sido tema de muitos estudos sobre a 

profissão docente. 

Associados à ideia de vocação natural e de 

virtude pessoal e também outro fator preponderante 

nesse caso, se deve ao fato do trabalho ser realizado 

com crianças de o a 3 anos que depende de cuidados 

realizados pelas mulheres, Dessa forma ao se 

apresentar associada à desvalorização do magistério, 

a questão do gênero tem sido tema de muitos estudos 

sobre a profissão docente. 

Para Apple, por exemplo, as mulheres ocupam 

o “lugar deixado vazio pelos homens”, em função de 

novas oportunidades que lhes são apresentadas e 

das características intrínsecas à profissão, como 

baixos salários e pouca possibilidade de ascensão 

profissional. (APPLE, 1995.p. 31-52). 

Em relação à experiência profissional das 

professoras, observa-se que se trata de experiências 
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apenas na Educação especial Ao mesmo tempo os 

dados referentes ao tempo de atuação profissional 

indicam que quase todas as professoras são 

profissionais que têm entre 9 a 25 anos de 

experiência, o que permite considerá-las “professoras 

experientes”, como indicam os estudos sobre ciclo de 

vida profissional de professores e seus saberes. 

Quando perguntadas sobre as concepções de 

ensino durante o período de formação as professoras 

externaram suas experiências da seguinte forma: 

Final do Oralismo e comunicação Total (Oral e 

gestual seguindo o uso dos sinais na ordem do 

português) (P3). 

Na graduação passei por um período de 

mudanças na educação de surdos, estudei os três 

principais eixos; Oralismo, Comunicação Total e 

bilinguismo, sendo o último muito superficial, pois os 

professores eram da linha Oralista (P2). 

Na faculdade a minha formação foi Oralista. 

Como profissional conheci o Oralismo, Comunicação 

total, Português sinalizado, e ultimamente Bilinguismo 

(P4). 

Trabalhei no período oralista, da comunicação 

total e agora que caminhamos para o bilinguismo 

(P1). 

Quanto aos saberes necessários para articular 

a teoria á pratica pedagógicas as professoras 

expressaram assim: 
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“Saber LIBRAS, de forma a garantir as 

especificidades da língua, domínio da Língua 

Portuguesa, para intervir de forma satisfatória na 

aquisição e desenvolvimento de linguagem do aluno, 

transmitindo-lhe a importância da sua cultura (P1)”. 

Importante ter um objetivo especifico quanto a 

sua proposta pedagógica atrelada a sua concepção 

de ensino do aluno surdo (P3). 

Saber LIBRAS, envolver os pais no trabalho e 

orientá-los para ajudar no desenvolvimento linguístico 

de seu filho (P5). 

Primeiro saber ensinar conhecer teorias da 

educação geral e as práticas pedagógicas voltadas 

para o desafio do pensar ler e escrever. Conhecer a 

educação de surdo e o ensino bilíngue e essencial à 

fluência em LIBRAS para transmitir a s duas línguas 

(P4). 

Ser proficiente na Língua de Sinais, estar 

totalmente envolvido na comunidade surda, pois assim 

ele poderá contribuir com as reais necessidades dos 

surdos. Fundamental que ele conheça como as 

aprendizagens se constroem para que possa intervir 

(P2). 

Esses fatores colocados pelos entrevistados - 

trabalhar a língua de sinais, envolver os pais no 

trabalho e integrar os surdos à sociedade devem 

permear todo o trabalho pedagógico. 
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O uso da língua de sinais é critério básico para 

esse trabalho, assim como o são as línguas orais no 

ensino de ouvintes. Ela não é apenas o código 

adequado para o estabelecimento da comunicação 

professor-aluno, aluno-aluno, mas é a ferramenta 

mais importante na assimilação dos significados, na 

formação de sentido e na conseqüente estruturação 

do pensamento para os surdos. Além disso, é o meio 

de através do entendimento da cultura de um grupo, 

fazer o conhecimento fluir de forma mais apropriada e 

contribuir para que ele seja fator de desenvolvimento 

não apenas individual, mas do grupo, da cultura surda. 

O ideal era que existisse mais engajamento por parte 

da família, para que o surdo não se sentisse em casa 

somente na escola, mas também entre seus 

familiares. Só que a escola não pode impor isso aos 

pais. Ela deve abrir espaços, com cursos e 

orientações, sem, no entanto, usurpar o que é de 

responsabilidade da família ou colocar nela a 

responsabilidade pelos seus insucessos. É importante 

que ela faça o seu papel de escola, mostre resultados 

práticos à comunidade, de modo a reverter à situação 

e adquirir mais credibilidade de todos, principalmente 

da família. É assim que dará sua verdadeira 

contribuição para a integração social. 

Uma das funções da escola, citadas pelos 

professores: 

“A escola deve desenvolver as capacidades 

comunicativas e o domínio dos usos sociais da língua 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus 1446 

bem como a leitura e escrita e propor uma 

metodologia de ensino que garanta a integridade do 

aluno de forma global, preservando sua cultura e 

identidade (P1)”. 

Deixar de ser uma instituição com marcas de 

consultórios fonoaudiológico para oralizar e 

normalizar o deficiente auditivo para tornar-se 

realmente uma escola com a função educacional 

pensando no surdo como cidadão capaz de aprender 

pelo canal visuo-espacial. (P 3). 

Ser um local de referência para o aluno surdo 

e a comunidade surda, no qual o aluno possa se sentir 

sujeito se identificar com adultos surdos respeitados 

e usuários fluentes da LIBRAS. (P2). 

Mesmo que a maioria tenha posto outros 

aspectos relacionados ao papel da escola de surdos, a 

função social do ensino ainda pareceu destacar-se das 

demais. Quando se trata do ensino de surdos, é preciso 

considerar algumas particularidades que interferem 

na análise sobre essa questão e que provavelmente, 

foram consideradas pelas professoras entrevistadas. 

Devido à privação linguística imposta aos surdos, 

dentro das próprias famílias, levando em conta que a 

maioria deles são membros de família de ouvintes, em 

geral não usuárias da língua de sinais, eles ingressam 

na escola com pouco conhecimento de mundo, 

comparados à criança ouvinte. Muitas experiências 

vividas pela maioria das crianças não são acessíveis à 

criança surda. 
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Em decorrência deste fato alguns estudiosos do 

assunto (Skliar, Behares, Sanchez, Bouvet) têm 

insistido em que as escolas de surdos proporcionem a 

essas crianças, desde bem pequenas (0 a 4 anos), o 

maior número de experiências com jogos, 

brincadeiras, passeios, dramatizações, todas 

respaldadas pela língua de sinais e com a presença de 

adultos surdos. É possível se preencher essa lacuna, 

propiciando às crianças surdas um nível razoável de 

informações e de conceitos de mundo. Essa etapa é 

essencial para que a criança se aproprie dos 

significados disponíveis para ela, nos acontecimentos 

à sua volta. Ela pode, na sua experiência prática, dar 

sentido a esses significados, transformando-os, 

ratificando-os ou criando outros para si. Vygotski 

(1993) considera essa a etapa em que a criança 

evolui em termos de conhecimentos espontâneos. 

Nesse processo, a linguagem exerce papel 

preponderante. 

CONCLUSÃO 

Os depoimentos das professoras refletiram 

concepções próprias de um grupo que se apropriou, ao 

longo de sua vida, de conceitos e valores variados. 

Isso reafirma a colocação de Weber (1996) quando 

diz que o estudo de concepções de qualquer grupo 

não pode ser tomado de forma isolada. As condições 

político-econômico e ideológicas devem ser 

consideradas, porque elas atuam sobre os indivíduos, 

influenciando maneiras de ser e pensar. 
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Portanto o ensino na concepção dos 

professores entrevistados, dificultando a articulação 

de um espaço escolar num enfoque sócio-histórico. 

Parece existir uma limitação teórica que impede uma 

visão de totalidade do fenômeno educacional, 

considerando as condições macro e micro sociais que 

se relacionem e se complementem. 

Quanto a isso, não se pode esperar formula 

mágica, nem método universal. Existem 

fundamentos epistemológicos gerais que podem servir 

de guia, de luz para a construção da prática. É 

fundamental que em cada situação, em cada realidade, 

se reflita profundamente sobre, especialmente, quem é 

essa pessoa surda, qual sua diferenças, sobre que 

bases ideológicas estão sedimentadas as concepções 

de ensino que as torna seres humanos na sua 

plenitude. 

Para isso, é necessário, assumir uma 

concepção do ensino que não se baseie na ausência, 

mas na afirmação de suas possibilidades, na diferença, 

visando à igualdade de oportunidades. Os profissionais 

da educação de surdos devem, também, ter clareza 

sobre a importância de aprofundamento de uma visão 

histórico-social mais abrangente, que inclua as 

questões de relação pensamento-linguagem como 

uma argumentação cientifica indispensável para a 

afirmar uma educação de fato para a comunidade 

surda. A aquisição fragmentária do aspecto 
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linguístico pode obscurecer os verdadeiros princípios, 

que são sistêmicos, e superficializar sua discussão. 

A escolha da escola especial ou da escola 

regular parte dos pais, porém cada criança tem a sua 

demanda que deve ser respeitada e o 

desenvolvimento da linguagem e da comunicação é 

muito mais eficiente quando a criança é submetida a 

sua língua e cultura, entendendo e desfrutando o 

ambiente em que se encontra e conhecendo seus 

pares. Por essa razão o estudo sugere que na idade 

de dois a cinco anos é mais interessante à criança 

cursar uma escola especial dando os pré-requisitos 

para uma futura inclusão ou não, dependendo da 

criança. 
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ANEXOS 

Roteiro de entrevista semiaberta com professores 

de surdos 

1. Em que ano você se formou professor de surdo? 

2. Por que optou pelo trabalho na educação de 

surdos? 

3.Quais as concepções de ensino sobre a surdez que 

você conheceu, neste período de formação? 

4.Quando iniciou sua pratica pedagógica com surdo, 

qual a metodologia que você utilizava? 

5.O que é necessário para um professor de surdo, 

hoje saber e articular na sua prática pedagógica? 

Comente? 

6.Qual a função hoje, da escola de surdos?
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O APOSENTADO NO BRASIL 

Luana Moraes Vieira 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A partir de 1970, o perfil demográfico do Brasil 

passou de uma sociedade majoritariamente rural e 

tradicional, com famílias numerosas e alta taxa de 

mortalidade infantil para uma sociedade 

predominantemente urbana, com menos filhos e uma 

nova estrutura nas famílias brasileiras. Uma 

população predominantemente jovem. Não tão 

distante, hoje, um número cada vez mais significativo 

de pessoas com 60 anos ou mais pode ser 

observado. A transição demográfica começa com 

uma queda nas taxas de mortalidade, que é logo 

seguida pela queda das taxas de natalidade, 

resultando em mudanças significativas na estrutura 

etária da população.  

Essas mudanças ocorreram rapidamente, 

exigindo uma resposta rápida e adequada, que não 

pode ocorrer sem a intervenção do Estado, através da 

implantação e implementação de políticas públicas 

fundamentais. 

Projeções indicam que até 2050 "a população 

brasileira será de 253 milhões, a quinta maior 
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população do mundo, perdendo apenas para a Índia, 

China, EUA e Indonésia". Isso ocorrerá daqui a quatro 

décadas, pois a taxa total de fertilidade do país 

alcançou 2,1 filhos por mulher (o nível que representa 

crescimento populacional zero sustentável) e o 

verdadeiro período de crescimento 

insignificantemente nulo da população brasileira. 

O envelhecimento da população aumenta os 

problemas de saúde que, por sua vez, pressionam os 

sistemas de saúde e previdência social. Envelhecer 

não significa necessariamente adoecer. A menos que 

haja doenças associadas, o envelhecimento está 

associado a um bom nível de saúde. Além disso, os 

avanços nos campos da saúde e tecnologia permitem 

que as pessoas com acesso a serviços públicos ou 

privados adequados tenham uma melhor qualidade 

de vida nesta fase da vida. Além disso, é essencial 

investir em ações preventivas ao longo da vida, nesse 

sentido, é oportuno que o estado promova ações para 

o bem estar da população idosa do país, resolver os 

desafios de hoje e, cada vez mais, os de amanhã. 

É por esse motivo que os países buscam cada 

vez mais entender o processo de envelhecimento 

populacional e buscar alternativas para "manter seus 

idosos socialmente e economicamente integrados e 

independentes”. Isso porque a crescente presença de 

idosos na sociedade impõe o desafio de incluir o 

envelhecimento populacional nas políticas públicas e 

implementar ações de prevenção e atenção para 
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atender suas necessidades, apoiando, assim, uma 

rede com capacidade de oferecer serviços e ações de 

proteção social. 

O QUE ESPERAR PARA O SISTEMA DE PENSÕES 

DO BRASIL? 

A mudança na composição estrutural da 

população é um fenômeno natural que não pode ser 

alterado rapidamente nem com políticas 

macroeconômicas nem com uma nova emenda 

constitucional. Combinado com os benefícios 

generosos dados a alguns poucos já privilegiados, 

essa mudança demográfica em curso exige reformas 

de políticas para que o governo continue a cumprir 

suas obrigações. Mudanças urgentes de políticas 

públicas são necessárias, mas muitas são altamente 

impopulares, especialmente devido à desaprovação 

generalizada da classe política. 

A opinião pública sobre a reforma 

previdenciária evoluiu no último ano. Em abril de 

2017, o Datafolha constatou que 71% dos 

entrevistados rejeitaram a reforma da previdência. 

Nove meses depois, em janeiro de 2018, uma nova 

pesquisa encomendada pelo governo e conduzida 

pelo IBOPE concluiu que apenas 44% da população 

rejeitava a reforma previdenciária. A mudança 

demonstra uma crescente consciência dos problemas 

causados pelo sistema atual, mas a aceitação da 

recente legislação proposta pelo presidente Michel 

Temer e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Luana Moraes Vieira 1455 

permanece baixa: 57% da população não concordam 

com o projeto de lei proposto. 

O Congresso adiou repetidamente uma 

votação devido à falta de apoio, não há perspectiva 

de aprovar tal legislação. Maia pediu uma votação no 

final de fevereiro, mas, devido à intervenção militar 

federal no Rio de Janeiro até o final do ano, é 

extremamente improvável, já que emendas 

constitucionais não são permitidas durante um 

período de intervenção federal. O presidente Temer 

levantou a possibilidade de colocar a reforma 

previdenciária em votação em novembro ou 

dezembro, após as próximas eleições, mas antes da 

posse de um novo presidente e de um novo 

Congresso, mas tal ação está longe de ser garantida 

e candidatos atuais à presidência - bem conscientes 

da complexidade e impopularidade da questão - têm 

relutado em abordar a reforma da previdência. No 

entanto, a reforma é inevitável dada à situação fiscal 

do Brasil. A atual inação simplesmente empurra o 

problema perigosamente no caminho, tornando a 

reforma da previdência o desafio mais urgente que o 

recém-eleito Congresso enfrentará em 2019, embora 

o resultado da vontade dos eleitores em outubro 

moldará o escopo e a natureza da eventual medida 

de reforma. 

O OUTRO LADO DA MOEDA 

Ao assumir a presidência em 1995, Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) começa a travar uma 
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batalha para Reformar a Previdência Social (PS), que 

na verdade seria uma contrarreforma, pois não se 

encaixava com à política já adotada com o Plano Real 

e, nesse aspecto, era defendida como estratégia para 

o controle da dívida pública, possível estabilidade 

econômica e  maior confiança dos investidores 

estrangeiros. Ainda em 1995, Bresser-Pereira, 

integrante do Ministério da Administração e Reforma 

do Estado (Brasil, 1995),já fazia diversas críticas aos 

funcionários públicos, afirmando que eles tinham 

muitos privilégios, contudo, é importante ressaltar que 

essa classe trabalhadora possui um sistema de 

regime próprio que em teoria deveria ser 

desvinculado do atual sistema previdenciário, em 

tese, não deveria trazer nenhum déficit ao governo. 

Pereira ainda era a favor de acabar  como a 

estabilidade no emprego, pois o caráter protecionista 

inibia o espírito empreendedor, também era adepto a 

um serviço público com enfoque de gestão 

empresarial.  

Nesse mesmo ano, foi encaminhada ao 

Congresso Nacional, a PEC n. 33 que propôs alterar 

a aposentadoria e benefícios dos segurados da OS 

gerida pelo INSS, o que afetou os que são cobertos 

pelo RGPS e RPPS, respectivamente, com exceção 

dos militares das Forças Armadas. Em 1998  a PEC 

n. 33 foi aprovada, a qual se deu com a Emenda 

Constitucional n. 20, aprovada em 15 de dezembro de 

1998 (Marques e Mendes, 2004; Silva, 2004), alterou, 

sobretudo o tempo de contribuição e retardou o 
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acesso à aposentadoria tanto para o RGPS quanto 

para o RPPS. Além disso, como desmonte dos 

direitos adquiridos, retirou a constitucionalidade 

existente do cálculo para o valor dos benefícios, criou 

uma lei complementar 9.876 , em 1999, que instituiu 

o Fator Previdenciário (FP), o qual impôs uma espécie 

de multa a quem quisesse aposentar-se sem ter 

atingido os requisitos instituídos. A criação do Fator 

Previdenciário foi motivada pelo aumento da 

expectativa de vida, após 60 anos, também prolongou 

o tempo de contribuição e inibiu a aposentadoria 

precoce ao instituir uma forma de cálculo para o valor 

da aposentadoria condicionada às informações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quanto à 

sobrevida do trabalhador, vinculado a uma taxa 

variável e relacionada à idade e ao tempo de 

contribuição (Salvador, 2005). Curiosamente após 20 

anos temos os mesmo discursos, ou seja, devido a 

pressões internacionais e em nome do capital 

estrangeiro e dos investidores, novamente, é preciso 

punir os menos favorecidos. Em janeiro de 2018 o 

governo baixou em R$ 10, de R$ 979 para R$ 969, o 

salário mínimo. A redução deve gerar uma economia 

de R$ 3 bilhões ao Governo. Em contra partida só no 

ano de 2016, segundo levantamento da ONG Contas 

Abertas, o custo só com serviços relacionados a carro 

oficiais foi de mais 1,6 bilhão, o valor é superior ao 

que foi destinado ao ministério do Meio Ambiente no 

mesmo ano, portanto, tais medidas se tornam uma 

afronta aos direitos conquistados e penaliza uma 
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classe da sociedade que mal conseguem se 

sustentarem com o que ganham. 

Há, no Brasil, uma forte ofensiva do capital 

financeiro para destruir os direitos sociais tanto 

trabalhistas como previdenciários. O Executivo 

federal por meio da PEC n. 287 (Brasil, 2016a), um 

complemento ao chamado “pacote fiscal” proposto na 

PEC n. 55 e já aprovado pelo Congresso Nacional 

(Brasil, 2016b), volta à carga sob a alegação, dentre 

outros argumentos, de que o sistema previdenciário é 

deficitário (Fagnani, 2016). Ressalta-se que a 

verdadeira intenção dos governantes é colocar os 

direitos previdenciários sob a tutela do mercado, 

transformando-os em mercadorias (Lacaz, 2016). 

Ainda segundo uma nota  do Sindicato dos 

Professores e Funcionários Municipais 

(APROFEM,2018) , abordou o tema com o título : 

“Reforma da Previdência e a Farra Fiscal” , o 

conteúdo da matéria aborda de forma interessante as 

contradições que são levantadas a respeito do mito 

“Agentes Públicos”, pois revela que eles não são a 

raiz do problema que envolve o sistema 

previdenciário ,sobre fatos e dados que poderão ser 

brandidos pelos que conscientemente se insurgiram 

contra as reformas propostas, injustas e afrontosas 

para com os servidores públicos, a Entidade lista mais 

elementos que reforçam a convicção de que não são 

tais agentes os responsáveis pelos déficits 

previdenciários ou econômicos mais amplos. Os 
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servidores públicos (civis e militares, ativos e inativos) 

federais, estaduais e municipais somam 13,3 milhões 

de brasileiros.  

Os detratores referem-se a esse universo com 

uma generalização criminosa, rotulando-o de “casta 

dominante e detentora de privilégios”, omitindo a 

realidade de que menos de 1% desses servidores, 

majoritariamente encastelados nos poderes 

legislativo e judiciário, são detentores de salários 

comparativamente altos. A grande maioria é 

composta de servidores que renunciam a muita coisa 

para assegurar a sua subsistência com um mínimo de 

dignidade.  Com um déficit previsto, para 2019, de R$ 

139 bilhões nas contas primárias, o Brasil deverá 

renunciar a R$ 306,4 bilhões em tributos (em 2018, a 

renúncia estimada é de R$ 283 bilhões). Essas 

renúncias, basicamente desonerações, vão em sua 

maior parte para os cofres e bolsos dos que não 

precisam dessas benesses oficiais, (empresas, 

entidades filantrópicas e pessoas físicas), que não 

contribuem para o crescimento econômico e geração 

de empregos, num País com 13 milhões de 

desempregados. Recentemente, a bancada ruralista 

em Brasília ressuscitou um perdão de dívida para 

produtores rurais de R$ 17 bilhões, que já tinha sido 

negado pelo governo por ilegítimo e oneroso aos 

cofres públicos.  Atualmente, 1.872 municípios não 

geram receitas sequer para cobrir as despesas de 

manutenção da máquina pública, e sobrevivem de 

repasses de recursos oficiais. Há atualmente cerca de 
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400 solicitações de criação de novos municípios, 

também potencialmente insolventes. Uma improvável 

reversão, decorrente de processos de fusão, poderia 

gerar uma economia de R$ 6,9 bilhões. Uma 

fiscalização parcial detectou 151.000 casos suspeitos 

(favorecimentos, fraudes etc.) no programa Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), que paga 1 salário 

mínimo/mês para idosos e pessoas com deficiência 

com renda mensal inferior a R$ 238,50. Os 

pagamentos inconsistentes são estimados em R$ 5,5 

bilhões por ano. Ainda nesse ano o Supremo Tribunal 

Federal (STF), concederam um reajuste de 16,38% 

aos seus próprios salários, elevando-os para R$ 

39.293,32 (Este valor passa a ser o teto de 

vencimentos do funcionalismo público e provoca 

efeito cascata para os já altos salários do legislativo, 

judiciário e do executivo). Esse aumento, que não 

favorece a grande maioria do funcionalismo, 

representará um acréscimo de R$ 4 bilhões nas 

despesas dos governos federal e estaduais. Em vista 

a todas essas questões levantadas e a “Farra Fiscal” 

promovida pelo governo é justo impor uma Reforma  

da Previdência que só pune a classe proletária do 

país ?  

CONSIDERAÇÕS FINAIS 

O Brasil será um país com expressiva 

população idosa e poucos jovens entre 15 e 19 anos 

de idade. Nesse sentido, faz-se necessário uma 

profunda reflexão nos programas governamentais a 
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fim de garantir a qualidade e o bem estar da 

população idosa do país, não podemos ser parciais e 

tendenciosos ao afirmar que não é preciso fazer 

mudanças e reformas no sistema previdenciário, 

contudo, seguir as recomendações de organizações 

internacionais a fim de evitar descontentamento do 

investidor que traz capital também não justifica tais 

intervenções.  

O Sistema de Seguridade Social desempenha 

um papel importante no alívio da pobreza. Ao 

analisarmos os dados coletados, observamos um 

aumento no número de beneficiários do sistema, 

principalmente entre mulheres e a população rural. 

Com o envelhecimento da população há menos 

crianças e mais adultos e idosos, a maioria do sexo 

feminino; assim, houve nos últimos anos um aumento 

substancial na cobertura do sistema previdenciário, 

fato esse que corrobora para que os agentes 

governamentais acabem propondo ações que visem 

limitar a conquista do benefício, e ainda pior, 

aumentar significativamente o tempo para concessão 

da aposentadoria. Seguindo orientações de órgãos 

internacionais e agencias de crédito que afirmam que 

o sistema brasileiro é “bondoso” e “generoso”, 

entretanto, conforme dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social 2015 (AEPS 2015), fica claro que 

embora o sistema esteja ficando deficitário em curto 

prazo, a maior parte do volume de benefícios pagos 

não ultrapassa um salário mínimo e, portanto, é 

preciso repensar os benefícios concedidos a 
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subgrupos que elevam demasiadamente os gastos da 

previdência , aumentando ano a ano o “rombo 

previdenciário”. 

A aposentadoria é um estágio importante no 

ciclo de vida de uma pessoa. Ao contrário do 

passado, a maioria dos trabalhadores de hoje tenta 

desfrutar de um longo e saudável período de 

aposentadoria. No Brasil, a expansão do sistema 

previdenciário, o desenvolvimento econômico e o 

aumento da renda permitiram que mais trabalhadores 

abandonassem o mercado de trabalho. Além disso, 

as melhorias nos bens e serviços prestados aos 

idosos transformaram a aposentadoria em uma fase 

da vida mais prazerosa e desejável. O que acontecerá 

no futuro? O Brasil está pronto para apoiar uma 

grande população de aposentados? 

Não há dúvidas que o rápido processo de 

envelhecimento da população brasileira trará 

enormes impactos na sustentabilidade do sistema 

previdenciário brasileiro. O aumento do índice de 

dependência de idosos significa em um maior número 

de beneficiários que dependerão de um menor 

número de trabalhadores. O problema demográfico 

não é a única questão nesta matéria. Há também uma 

forte tendência de queda na participação da força de 

trabalho em idades mais avançadas.  

O envelhecimento da população agravou os 

problemas fiscais nos sistemas previdenciários de 

países desenvolvidos e levou os pesquisadores a 
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dedicar uma atenção considerável a esse problema. 

Contudo, com os avanços tecnológicos os países em 

desenvolvimento estão aumentando a expectativa de 

vida. É geralmente assumido que o sistema 

previdenciário brasileiro não é generoso e apenas 

paga pequenos benefícios. Outra ideia comum é que 

a baixa taxa de fecundidade justifica a idade de 

reforma antecipada e pelo fato de os indivíduos terem 

trabalhado suficiente. Este trabalho mostra que essa 

percepção popular negligencia o papel do sistema de 

seguridade social, moldando a evolução do 

comportamento de aposentadoria no Brasil, como a 

duração da aposentadoria aumentou nos últimos 

anos, e o grau de generosidade do programa, 

especialmente para alguns subgrupos da população. 

Por outro lado, não parece justo que a 

população idosa, que em sua maioria, recebem 

valores irrisórios sejam penalizada, sobretudo porque 

essa massa da população é carente e já sofre 

demasiadamente com questões relacionadas a 

saúde. É inegável que é preciso fazer uma reforma no 

sistema, no entanto, é necessário estabelecer limites 

aceitáveis que igualem privilégios de subgrupos com 

a grande massa trabalhadora. 

A Política previdenciária brasileira, ainda se vê 

envolta no processo de contrarreforma e disputa entre 

capital x trabalho pelo fundo público, o que minimiza 

e restringe o acesso aos direitos sociais e recai 

diretamente na Seguridade Social, ocasionando um 
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processo de focalização, privatização e 

descentralização das ações estatais. Portanto, ao 

analisar os direcionamentos do Serviço Social na 

Previdência Social, é notório que há uma luta histórica 

para garantir a prestação de serviços aos usuários. 

As mudanças realizadas na Previdência Social 

brasileira certamente representam um impacto 

desastroso à vida de milhões de brasileiros, 

sobretudo os trabalhadores de baixa renda, e é uma 

clara tentativa de retirada de direitos. É necessário 

sim fazer uma reforma no sistema , contudo, para 

além de convicções ideológicas e simpatias 

partidárias, a opção pelo reformismo configurar-se-á 

na resignação e aceitação do inexorável ataque que 

advirá da reforma geral e das reformas análogos 

setorizadas e, portanto, com envelhecimento 

exacerbado do população trará enormes dificuldades 

para os idosos. 
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MÚSICA E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

Debora Silva Cesar 

 

Resumo 

O estudo dos instrumentos leva o ser humano ao nível 

mais complexo de concentração do cérebro, que é a 

atenção executiva. As atividades musicais realizadas 

na escola, propicia através da vivência e 

compreensão da linguagem musical, a abertura de 

canais sensoriais, facilitando a expressão de 

emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo 

para a formação integral do ser.  

Mencionamos neste artigo o trabalho realizado 

através de pesquisas, na qual, o desenvolvimento das 

crianças atinge um nível mais complexo de 

concentração ampliado pela compreensão da 

linguagem musical, realizada na Universidade de 

Helsinki (Finlândia, 2013) e um estudo organizado 

pela Northwestern University, nos Estados Unidos 

sobre como a música auxiliará no processo de ensino 

aprendizagem, na leitura e escrita da criança. 

A música sempre deve ser ouvida e ensinada desde 

a infância, na família, na escola de ensino regular, ela 

faz bem as crianças, jovens e adultos. E também faz 

bem aos bebês. Inclusive para aqueles que ainda não 

nasceram. 
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A musicalização é uma aliada facilitadora do processo 

de aprendizagem, como instrumento para tornar a 

escola um lugar mais alegre e receptivo, e também 

ampliando o conhecimento musical do aluno e 

oportunizar a convivência com os diferentes gêneros. 

As atividades de musicalização também favorecem a 

inclusão de crianças com necessidades especiais, 

pelo seu caráter lúdico e de livre expressão, não 

apresentam pressões nem cobranças de resultados, 

valorizando cada criança e alicerçando uma 

autoestima positiva, auxiliando na desinibição, 

contribuindo para o envolvimento social, despertando 

noções de respeito e consideração pelo outro, e 

abrindo espaço para diferentes aprendizagens. 

Palavras-chave: Música, aprendizagem, autoestima 

Abstrac  

The study of the instruments leads the human being 

to the most complex level of concentration in the brain, 

which is the executive attention. Musical activities at 

school, provides through experience and 

understanding of musical language, the opening of 

sensory channels, facilitating the expression of 

emotions, increasing the overall culture and 

contributing to the integral formation of. 

We mentioned in this article the work done through 

surveys, in which the development of children achieve 

a more complex level of concentration extended the 

understanding of musical language, held at the 
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University of Helsinki (Finland, 2013) and a study 

organized by the Northwestern University, United 

States about how music will help in the process of 

teaching and learning, reading and writing of the child. 

Music should always be heard and taught from 

childhood, the family, the mainstream school, it is 

good for children, youth and adults. And also good for 

babies. Even for those not yet born. 

The music education is an enabling ally of the learning 

process as a tool to make the school a more cheerful 

and welcoming place, and also expanding the musical 

knowledge of the students and create opportunities for 

interaction with the different genres. 

The music education activities also promote the 

inclusion of children with special needs, for its playful 

and free expression character, have no pressure or 

results collections, valuing each child and basing a 

positive self-esteem, helping to disinhibition, 

contributing to social involvement, awakening about 

notions and consideration for others, and making 

room for different learning. 

Keywords: music, learning, self-esteem. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo apresentar 

elementos contribuintes para o desenvolvimento 

cognitivo: a inteligência e a integração do ser. Explica 

como a música pode contribuir com a aprendizagem, 

favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, 
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psicomotor e socioafetivo da criança. Apresenta 

algumas pesquisas realizadas com crianças que 

ouviram música ainda no útero e daquelas que não 

ouviram. 

De acordo com a lei nº 11.769, de 2008, a 

música deve ser conteúdo obrigatório na Educação 

Básica de todas as escolas brasileiras, cujo  objetivo 

não é formar músicos, e sim desenvolver a 

sensibilidade e a integração dos alunos nas salas de 

aulas, como também na escola. Não adianta 

apresentar uma canção de forma artificial, a sua 

introdução na escola precisa ser lúdica e significativa. 

Também mostra que aprender a tocar um 

instrumento na infância melhora as funções cerebrais 

ligadas a habilidades como memória, organização e 

controle das emoções, fundamentadas em pesquisa 

bibliográfica. 

O artigo, fala ainda do papel da música na 

educação, não apenas como experiência estética, 

mas também como facilitadora do processo de 

aprendizagem, como instrumento para tornar a escola 

um lugar mais alegre e receptivo, e também 

ampliando o conhecimento musical do aluno, afinal a 

música é um bem cultural e seu conhecimento não 

deve ser privilégio de poucos, o mesmo sugere que a 

escola deve oportunizar a convivência com os 

diferentes gêneros, apresentando novos estilos, 

proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é 
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apresentado, permitindo que o aluno se torne mais 

crítico. 

O PAPEL DA MÚSICA PARA OS BEBÊS 

Uma pesquisa realizada na Universidade de 

Helsinki (Finlândia, 2013), acompanhou o nascimento 

e os quatro meses de vida no mundo exterior dessas 

crianças que ouviram música ainda no útero, e 

daquelas que não ouviram. Analisando as ondas 

cerebrais, o que se constatou foi que as que ouviram 

a canção de ninar podiam reconhecê-la mesmo após 

o parto, mostrando que seu cérebro guardou as 

memórias adquiridas quando ainda não tinham 

nascido, o que não aconteceu com as outras 

crianças. 

A musicalização também ajuda os bebês 

prematuros. Uma pesquisa realizada pelo Tel Aviv 

Sourasky Medical Center mostrou que aqueles que 

escutam Mozart ainda na incubadora ganham peso 

mais rápido. Não se sabe ao certo por que isso 

acontece, contudo os estudiosos acreditam que há 

menor gasto energético quando os bebês ouvem 

música, eles ficam mais calmos e têm frequência 

cardíaca e respiratória mais baixa. As composições 

de Mozart repetem a linha melódica com mais 

frequência e isso faz com que ressoe em uma parte 

específica do cérebro, acarretando mais benefícios 

do que as músicas de outros compositores. 
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Sempre se deve ouvir e ensinar música desde 

a infância, na escola de ensino regular. Música faz 

bem para crianças, jovens e adultos. E também faz 

bem para bebês. Inclusive para aqueles que ainda 

não nasceram. 

ESTUDAR MÚSICA DEIXA AS CRIANÇAS MAIS 

ATENTAS E MENOS ANSIOSAS 

Dar um instrumento musical na mão do seu 

filho ajuda a estimular o desenvolvimento neurológico 

dele. A constatação é de um grupo de pesquisadores 

da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. 

Depois de analisar tomografias de 232 crianças entre 

seis e 18 anos, eles perceberam que estudar música 

melhora as funções executivas do cérebro, 

responsáveis por habilidades como memória, controle 

da atenção, organização e planejamento do futuro. 

Os especialistas constataram que o 

treinamento musical aumenta a espessura de uma 

área nobre do cérebro, o córtex, responsável também 

pelo controle das emoções. “O estudo dos 

instrumentos leva o ser humano ao nível mais 

complexo de concentração do cérebro, que é a 

atenção executiva. É preciso ter foco e disciplina para 

aprender a ler partituras e marcar o tempo”, explica a 

pesquisadora Elvira Souza Lima, especialista em 

neurociência e música. 
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CRIANÇAS QUE TÊM CONTATO COM MÚSICA 

APRENDEM A LER E A ESCREVER COM MAIS 

FACILIDADE 

Aos 6 anos, em geral, a escola passa a 

formalizar o ensino musical, apresentando técnicas 

para tocar instrumentos, notas musicais e partituras. 

E é justamente esse tipo de conhecimento que 

auxiliará o processo de alfabetização da criança. 

Segundo Farias “Os princípios de aprender uma 

canção e de ler um texto são muito parecidos. É a 

transformação da língua falada em símbolos que 

precisam ser decodificados”, esclarece Antonio 

Carlos de Farias, neurologista do Hospital Pequeno 

Príncipe (PR). Compare: a partitura passa a ser o 

símbolo que traduz o som ouvido. A palavra escrita 

segue a mesma lógica, já que é uma representação 

no papel do que é ouvido nas conversas. 

Essa relação foi também comprovada por um 

estudo recente organizado pela Northwestern 

University, nos Estados Unidos. Crianças de 9 a 10 

anos foram divididas em dois grupos: o primeiro teve 

lições de música por dois anos e o segundo, nenhum 

contato escolar com a disciplina. Após o período, os 

cientistas descobriram que aquelas que aprenderam 

a cantar e a tocar instrumentos tiveram melhor 

desempenho em leitura e em escrita. Elas 

conseguiam distinguir sons com mais facilidade que 

as demais e não tinham dificuldade de concentração 

em ambientes agitados. 

http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2014/08/criancas-que-tem-contato-com-musica-aprendem-ler-e-escrever-com-mais-facilidade.html
http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2014/08/criancas-que-tem-contato-com-musica-aprendem-ler-e-escrever-com-mais-facilidade.html
http://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2014/08/criancas-que-tem-contato-com-musica-aprendem-ler-e-escrever-com-mais-facilidade.html
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O PAPEL DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 

Snyders (1992) comenta que a função mais 

evidente da escola é preparar os jovens para o futuro, 

para a vida adulta e suas responsabilidades. Mas ela 

pode parecer aos alunos como um remédio amargo 

que eles precisam engolir para assegurar, num futuro 

bastante indeterminado, uma felicidade bastante 

incerta. A música pode contribuir para tornar esse 

ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem, 

afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no 

presente é a dimensão essencial da pedagogia, e é 

preciso que os esforços dos alunos sejam 

estimulados, compensados e recompensados por 

uma alegria que possa ser vivida no momento 

presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).  

Além de contribuir para deixar o ambiente 

escolar mais alegre, podendo ser usada para 

proporcionar uma atmosfera mais receptiva à 

chegada dos alunos, oferecendo um efeito calmante 

após períodos de atividade física e reduzindo a 

tensão em momentos de avaliação, a música também 

pode ser usada como um recurso no aprendizado de 

diversas disciplinas. O educador pode selecionar 

músicas que falem do conteúdo a ser trabalhado em 

sua área, isso vai tornar a aula dinâmica, atrativa, e 

vai ajudar a recordar as informações. Mas, a música 

também deve ser estudada como matéria em si, como 

linguagem artística, forma de expressão e um bem 

cultural.  
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A escola deve ampliar o conhecimento 

musical do aluno, oportunizando a convivência com 

os diferentes gêneros, apresentando novos estilos, 

proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é 

apresentado, permitindo que o aluno se torne mais 

crítico. Conforme Mársico (1982, p.148) “[...] uma das 

tarefas primordiais da escola é assegurar a igualdade 

de chances, para que toda criança possa ter acesso 

à música e possa educar-se musicalmente, qualquer 

que seja o ambiente sociocultural de que provenha”. 

As atividades musicais realizadas na escola 

não visam a formação de músicos, e sim, através da 

vivência e compreensão da linguagem musical, 

propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a 

expressão de emoções, ampliando a cultura geral e 

contribuindo para a formação integral do ser. A esse 

respeito Katsch e Merle-Fishman apud Bréscia (2003, 

p.60) afirmam que “[...] a música pode melhorar o 

desempenho e a concentração, além de ter um 

impacto positivo na aprendizagem de matemática, 

leitura e outras habilidades linguísticas nas crianças”. 

Além disso, o trabalho com musicalização 

infantil na escola é um poderoso instrumento que 

desenvolve, além da sensibilidade à música, fatores 

como: concentração, memória, coordenação motora, 

socialização, acuidade auditiva e disciplina. Conforme 

Barreto (2000, p.45): 

Ligar a música e o movimento, utilizando a 

dança ou a expressão corporal, pode contribuir para 
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que algumas crianças, em situação difícil na escola, 

possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade 

psicomotora, instabilidade psicomotora, etc.). Por isso 

é tão importante a escola se tornar um ambiente 

alegre, favorável ao desenvolvimento. 

Gainza (1988) afirma que as atividades 

musicais na escola podem ter objetivos profiláticos, 

nos seguintes aspectos: 

Físico: oferecendo atividades capazes de 

promover o alívio de tensões devidas à instabilidade 

emocional e fadiga; 

Psíquico: promovendo processos de 

expressão, comunicação e descarga emocional 

através do estímulo musical e sonoro; 

Mental: proporcionando situações que 

possam contribuir para estimular e desenvolver o 

sentido da ordem, harmonia, organização e 

compreensão. 

Para Bréscia (2003, p. 81) “[...] o aprendizado 

de música, além de favorecer o desenvolvimento 

afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, 

melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui 

para integrar socialmente o indivíduo”.  

Além disso, a música é um excelente incentivo 

à linguagem, por auxiliar na aquisição de vocabulário. 

Até a interpretação de texto é beneficiada pelo 

contato com as canções. “A memória operacional se 

desenvolve e faz com que a criança escute uma 
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música e preste atenção ao que está sendo cantado. 

Ela consegue absorver a mensagem e o sentimento 

transmitido. Esse mesmo processo é encontrado ao 

ler um livro, que exige a concentração para dar 

significado à história”, explica o neurologista. 

Acredite: até o aprendizado de matemática é 

auxiliado, considerando que os números são 

símbolos, assim como as notas musicais. 

CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM E INCLUSÃO DE CRIANÇAS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

As atividades relacionadas à música também 

servem de estímulo para crianças com dificuldades 

de aprendizagem e contribuem para a inclusão de 

crianças com necessidades especiais. As atividades 

de musicalização, por exemplo, servem como 

estímulo a realização e o controle de movimentos 

específicos, contribuem na organização do 

pensamento, e as atividades em grupo favorecem a 

cooperação e a comunicação. Além disso, a criança 

fica envolvida numa atividade cujo objetivo é ela 

mesma, onde o importante é o fazer, participar, não 

existe cobrança de rendimento, sua forma de 

expressão é respeitada, sua ação é valorizada, e 

através do sentimento de realização ela desenvolve a 

autoestima. Sadie apud Bréscia ( 2003, p.50) afirma 

que: crianças mentalmente deficientes e autistas 

geralmente reagem à música, quando tudo o mais 

falhou. A música é um veículo expressivo para o alívio 
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da tensão emocional, superando dificuldades de fala 

e de linguagem. A terapia musical foi usada para 

melhorar a coordenação motora nos casos de 

paralisia cerebral e distrofia muscular.  

Também é usada para ensinar controle de 

respiração e da dicção nos casos em que existe 

distúrbio da fala.  

Ligar a música e o movimento, utilizando a 

dança ou a expressão corporal, pode contribuir para 

que algumas crianças, em situação difícil na escola, 

possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade 

psicomotora, instabilidade psicomotora, etc.). Por isso 

é tão importante a escola se tornar um ambiente 

alegre, favorável ao desenvolvimento. 

Já que a música comprovadamente pode 

trazer tantos benefícios para a saúde física e mental 

porque a escola não a utiliza mais? Incluí-la no 

cotidiano escolar certamente trará benefícios tanto 

pra professores quanto para alunos. Os educadores 

encontram nela mais um recurso, e os alunos se 

sentirão motivados, se desenvolvendo de forma 

lúdica e prazerosa. Como já foi comentado, a música 

ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a 

criatividade, a memória, a concentração, 

autodisciplina, socialização, além de contribuir para a 

higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo 

vínculos (BARRETO e SILVA, 2004). 

O PAPEL DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
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Snyders (1992) comenta que a função mais 

evidente da escola é preparar os jovens para o futuro, 

para a vida adulta e suas responsabilidades. Mas ela 

pode parecer aos alunos como um remédio amargo 

que eles precisam engolir para assegurar, num futuro 

bastante indeterminado, uma felicidade bastante 

incerta. A música pode contribuir para tornar esse 

ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem, 

afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no 

presente é a dimensão essencial da pedagogia, e é 

preciso que os esforços dos alunos sejam 

estimulados, compensados e recompensados por 

uma alegria que possa ser vivida no momento 

presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).  

Além de contribuir para deixar o ambiente 

escolar mais alegre, podendo ser usada para 

proporcionar uma atmosfera mais receptiva à 

chegada dos alunos, oferecendo um efeito calmante 

após períodos de atividade física e reduzindo a 

tensão em momentos de avaliação, a música também 

pode ser usada como um recurso no aprendizado de 

diversas disciplinas. O educador deve selecionar 

músicas que falem do conteúdo a ser trabalhado em 

sua área, isso vai tornar a aula dinâmica, atrativa, e 

vai ajudar a recordar as informações, porém, a música 

também deve ser estudada como matéria em si, como 

linguagem artística, forma de expressão e um bem 

cultural.  
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A escola deve ampliar o conhecimento musical 

do aluno, oportunizando a convivência com os 

diferentes gêneros, apresentando novos estilos, 

proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é 

apresentado, permitindo que o aluno se torne mais 

crítico.  

Segundo Mársico (1982, p.148) “[...] uma das 

tarefas primordiais da escola é assegurar a igualdade 

de chances, para que toda criança possa ter acesso 

à música e possa educar-se musicalmente, qualquer 

que seja o ambiente sociocultural de que provenha”. 

As atividades musicais realizadas na escola 

não visam a formação de músicos, e sim, através da 

vivência e compreensão da linguagem musical, 

propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a 

expressão de emoções, ampliando a cultura geral e 

contribuindo para a formação integral do ser.  

A esse respeito Katsch e Merle-Fishman apud 

Bréscia (2003, p.60) afirmam que “[...] a música pode 

melhorar o desempenho e a concentração, além de 

ter um impacto positivo na aprendizagem de 

matemática, leitura e outras habilidades linguísticas 

nas crianças”. 

Gainza (1988) afirma que as atividades 

musicais na escola podem ter objetivos profiláticos, 

nos seguintes aspectos: 
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Físico: oferecendo atividades capazes de 

promover o alívio de tensões devidas à instabilidade 

emocional e fadiga; 

Psíquico: promovendo processos de 

expressão, comunicação e descarga emocional 

através do estímulo musical e sonoro; 

Mental: proporcionando situações que 

possam contribuir para estimular e desenvolver o 

sentido da ordem, harmonia, organização e 

compreensão. 

Para Bréscia (2003, p. 81) “[...] o aprendizado 

de música, além de favorecer o desenvolvimento 

afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, 

melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui 

para integrar socialmente o indivíduo”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo e pesquisas diversas 

áreas do conhecimento podem ser estimuladas por 

meio da música. De acordo com esta perspectiva, a 

música é concebida como um universo que conjuga 

expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e 

facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e 

com o meio em que vive. Ao atender diferentes 

aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, 

social, emocional e espiritual, a música pode ser 

considerada um agente facilitador do processo 

educacional. Nesse sentido faz-se necessária a 

sensibilização dos educadores para despertar a 
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conscientização quanto às possibilidades da música 

para favorecer o bem-estar e o crescimento das 

potencialidades dos alunos, pois ela fala diretamente 

ao corpo, à mente e às emoções. 

As atividades de musicalização também 

favorecem a inclusão de crianças com necessidades 

especiais. Pelo seu caráter lúdico e de livre 

expressão, não apresentam pressões nem cobranças 

de resultados, valorizando cada criança e alicerçando 

uma autoestima positiva da criança, auxiliando na 

desinibição, contribuindo para o envolvimento social, 

despertando noções de respeito e consideração pelo 

outro, e abrindo espaço para diferentes 

aprendizagens. 

Sendo assim será importante que os docentes 

utilizem cada vez mais a música nas suas aulas, de 

forma a desenvolver as aptidões e competências das 

crianças. Até quem sabe, o debruçar na opinião que 

os pais e pessoal discente, revelam em relação à 

prática das atividades relacionadas com a Música. 

Além disto, também poderia partir do estudo realizado 

no decorrer do trabalho, e demonstrar de outra forma 

os benefícios da Música nas crianças, de forma a 

elucidar os professores sobre a importância que a 

música tem no mundo das crianças. 

REFERÊNCIAS  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Debora Silva Cesar 1484 

BARRETO, Sidirley de Jesus; SILVA, Carlos Alberto 

da. Contato: Sentir os sentidos e a alma: saúde e 

lazer para o dia-a dia. Blumenau: Acadêmica, 2004. 

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação 

Musical: bases psicológicas e ação preventiva. São 

Paulo: Átomo, 2003. 

FARIAS, ANTONIO CARLOS DE. Entrevista Revista 

Cresce. “os princípios de aprender uma canção e 

de ler um texto são muito parecidos. È a 

transformação da língua falada em símbolos que 

precisam ser decodificados”: 09/03/2016 

GAINZA, Violeta Hemsy de. Estudos de 

Psicopedagogia Musical. 3. ed. São Paulo: 

Summus, 1988. 

GARDNER, Howard. Inteligências Múltiplas: a 

teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

LIMA, Elvira de Souza. Como a criança pequena se 

desenvolve: 2. ed. Sobradinho. Coleção Criança 

Pequena, 2009 

MÁRSICO, Leda Osório. A criança e a música: um 

estudo de como se processa o desenvolvimento 

musical da criança. Rio de Janeiro: Globo, 1982. 

SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as 

alegrias da música? 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Zeni Luzia Geraldi Mestre 1485 

UMA PROPOSTA PRÁTICA PARA O ENSINO DE 

ARTES: TARSILA NO 9.o ANO 

Zeni Luzia Geraldi Mestre 

 

 

 

Apresentações dos resultados da aplicação de 

um projeto  

O objetivo do estudo foi analisar a 

aplicabilidade da obra de Tarsila do Amaral como 

instrumento de aprendizagem no âmbito educacional. 

Para melhor compreensão da temática proposta, 

mostra-se a seguir um pouco da vida e obra desta 

importante artista para a Arte no Brasil, bem como as 

atividades desenvolvidas, na aplicação do projeto, 

pelos alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma 

escola pública Municipal na cidade de São Paulo – 

SP.  

Apresentação da Pesquisa de Campo  

O projeto desenvolvido com os alunos do 9º 

ano do Ensino Fundamental, teve como temática 

“Releitura da obra de Tarsila do Amaral na escola”.  

Participaram deste projeto 26 alunos da turma 

do 9º ano A do turno matutino desta unidade escolar. 

O projeto uniu o trabalho com pintura e utilização do 
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laboratório de informática.  

O enfoque principal foi realizar uma releitura 

das obras escolhidas pelos alunos, de Tarsila do 

Amaral utilizando tanto os recursos tradicionais (tela 

e tinta) quanto os recursos do Paint como ferramenta 

disponível e acessível aos alunos desta instituição. O 

intuito, além de pesquisar a vida e a obra desta 

importante artista plástica, é também fazer com que 

os alunos aprendam a lidar com as artes visuais em 

seus diversos contextos. Quando se propõe uma 

releitura entende-se que os alunos farão uma nova 

obra a partir da sua visão da obra original, buscando 

novas cores, tons a partir de sua percepção visual da 

obra.  

O uso de estratégias diferenciadas envolvendo 

pesquisa teórica e reconstrução da obra de Tarsila 

fará com que os alunos compreendam que o 

computador pode ser utilizado, aliado a outros 

conhecimentos, para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Além de trabalhar a História da Arte 

envolvendo especificamente Tarsila do Amaral os 

alunos ainda trabalharão com conceitos relacionados 

à Língua Portuguesa, Matemática, especificamente 

relacionado à geometria, História, pois há uma 

remontagem do Pré-Modernismo e Modernismo no 

Brasil, bem como Artes envolvendo a escolha das 

cores, o uso das formas e a reconstrução de obras 
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importantes na história do país.  

O objetivo principal do projeto foi apresentar 

aos alunos a vida e a obra de Tarsila do Amaral e as 

diversas formas que a podemos utilizar no contexto 

atual para proporcionar aprendizagem aos alunos.  

Os objetivos específicos são: Analisar e 

compreender a importância da obra de Tarsila do 

Amaral para a História da Arte Moderna no Brasil; 

Identificar a relevância histórica da obra de Tarsila do 

Amaral; Relacionar a obra de Tarsila aos conceitos 

geométricos; e Reconstruir telas de Tarsila do Amaral 

utilizando-se de recursos tradicionais dos recursos 

computacionais disponíveis no Paint.  

Este projeto foi desenvolvido a partir de 

momentos diferenciados, envolvendo as Artes 

Visuais. As etapas serão descritas a seguir:  

A primeira etapa foi composta da pesquisa 

bibliográfica realizada com os alunos do 9º ano do 

ensino fundamental. Esta pesquisa foi intermediada 

pelo uso de Enciclopédias, Livros de Literatura e de 

Artes, Internet, Jornais e Revistas. Neste momento os 

alunos construíram conhecimentos sobre a vida e a 

obra de Tarsila do Amaral destacando suas principais 

atividades artísticas e realizando a escolha das obras 

a serem reconstruídas. O trabalho foi desenvolvido 

em duplas.  
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A segunda etapa constou da apresentação dos 

resultados da pesquisa, discussão entre os alunos 

das análises realizadas, bem como do estudo das 

cores, formas, espaços e outros elementos das obras 

escolhidas para a reconstrução.  

A terceira etapa compreende a reconstrução 

das obras utilizando materiais tradicionais. Neste 

processo os alunos trabalharam com telas produzidas 

com papel panamá e guache, tendo a tela finalizada 

com a utilização de cola branca para envernizar.  

A quarta etapa compôs do trabalho com o 

programa Paint no laboratório de informática. 

Inicialmente, foram apresentados os recursos 

disponíveis e que podem ser utilizados para este 

trabalho, bem como as formas de salvar as atividades 

para que possam ser continuadas a cada aula. Todos 

os alunos passarão por este processo.  

A quinta etapa consiste na apresentação dos 

resultados do trabalho com a montagem de painéis e 

ainda da apresentação das obras reconstruídas por 

meio de uma montagem utilizando o Power Point. 

Como este programa não faz parte do projeto esta 

fase de montagem das apresentações das obras 

reconstruídas será realizada pelas professororas 

idealizadoras do trabalho.  

Amaral (2003) destaca em sua análise que 

Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista 
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brasileira e uma das figuras centrais da pintura 

brasileira e da primeira fase do movimento 

modernista brasileiro, ao lado de Anita Malfatti. A 

partir da pesquisa inicial os alunos também se 

mostraram curiosos por conhecer aqueles que viviam 

ao lado de Tarsila como Anita e Oswald de Andrade.  

Com a análise da obra de Gotlib (2003) foi 

possível delimitar a vida pessoal e a história da artista 

Tarsila. A autora destaca que Tarsila nasceu em 1 de 

setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, em 

Capivari, interior de São Paulo, era filha de José 

Estanislau do Amaral Filho e de Lydia Dias de Aguiar 

do Amaral, e neta de José Estanislau do Amaral, 

cognominado “o milionário” em virtude da imensa 

fortuna acumulada em fazendas do interior paulista.  

Para melhor elucidar esta fase da vida de 

Tarsila do Amaral foram utilizados trechos da 

minissérie JK exibida pela rede Globo (2008), onde a 

mesma foi retratada pela atriz Eliane Giardini, 

mostrando sua convivência nos bastidores da política 

e da arte brasileira.  

Da obra de Gotlib (2003) ainda se destaca que 

Tarsila e amigos formaram o grupo dos cinco: Tarsila, 

Anita, Oswald, o também escritor Mário de Andrade e 

Menotti Del Picchia. Na análise destacada a autora 

observa que estes artistas agitaram culturalmente 

São Paulo com reuniões, festas, conferências. Tarsila 
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disse que entrou em contato com a arte moderna em 

São Paulo, pois antes ela só havia feito estudos 

acadêmicos.  

A obra de Braga e Rego (1998) foi utilizada 

para realizar uma análise das obras, pois a mesma 

traz uma análise detalhada de 56 telas de Tarsila, 

destacando o contexto em que estas foram 

construídas, bem como sua importância para a 

história da Arte no Brasil. Da obra retirou-se as ideias 

centrais para a ampliação da pesquisa a partir de 

outros instrumentos como a internet.  

É importante ressaltar que Amaral (2003) 

observa que a obra de Tarsila do Amaral é marcada 

por traços e formas geométricas que expressam a sua 

visão de mundo, especialmente do Brasil, na sua 

época. Ela é uma das mais importantes artistas 

brasileiras no mundo das artes plásticas. Mas, o que 

hoje é tão familiar, no início do século era um choque. 

Para que sua obra fosse reconhecida houve muita 

discussão e críticas, mas que no contexto atual não 

tem a devida importância em função do alcance das 

retratações de Tarsila.  

Diante da sua importância para a História da 

Arte brasileira, bem como a diferença nos seus traços 

e forma de apresentar as obras escolheu-se a sua 

temática para iniciar um trabalho de artes em que se 

utilizou materiais diversos, sendo foco ainda o uso de 
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informática na educação para alunos.  

A partir da pesquisa teórica fez-se com os 

alunos uma análise das obras de Tarsila a partir da 

obra de Braga e Rego (1998). Foi nesta fase que os 

alunos puderam escolher a obra que utilizariam na 

sua releitura das obras da artista analisada.  

A partir daí o trabalho compôs-se da produção 

das telas em sala de aula. Foram apresentadas 

diversas obras de Tarsila do Amaral e em seguida os 

alunos puderam escolher a que gostariam de fazer 

uma releitura. Nesta fase do trabalho houve também 

o trabalho em dupla. Os alunos, a partir da escolha da 

obra tiveram três aulas para a releitura da obra.  

A observação deste momento proposto vai de 

encontro com a visão de Perrenoud (2002) quando 

destaca que na realização de um projeto os alunos 

executam as atividades ativamente, buscando 

contemplar os objetivos propostos inicialmente, bem 

como há intensa interação com os colegas. O papel 

do professor é o de ser o mediador do conhecimento. 

A cada passo desenvolvido nesta atividade foi 

possível verificar que estas possibilidades propostas 

na realização do projeto foram fundamentais para que 

os alunos participantes ampliassem a sua visão da 

Arte e também de Tarsila do Amaral.  

Inicialmente transcreveram a obra para a tela, 

cada um imprimindo a sua visão sobre a mesma. Em 
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seguida escolheram cores e então realizaram a 

pintura das telas. Para finalizar utilizaram cola branca 

para que a obra fosse impermeabilizada, já que a 

escola não dispõe de material específico para a 

realização de pinturas. Contudo, isso não atrapalhou 

a atividade desenvolvida com os alunos.  

Este momento de atividade prática pode ser 

comparado ao que propõe teoricamente Vasconcelos 

(1995) ao enfatizar que a pedagogia de projetos se 

refere a uma lógica educativa diferenciada que rompe 

com as propostas tradicionais de ensino. Busca-se 

assim articular os conhecimentos construídos ao 

longo do projeto para a partir daí centrar-se na busca 

de novos conhecimentos. Cada momento vivenciado 

pelos alunos na construção deste trabalho deu-lhes 

suporte para a compreensão de novas 

aprendizagens.  

A esse respeito é importante considerar ainda 

a posição de Kneller (1978) acerca da criatividade. Foi 

um momento em que os alunos participantes do 

projeto tiveram a oportunidade de entender na prática 

as dimensões propostas por este autor quanto a 

criatividade e suas possibilidades no contexto 

educacional.  

Analisando esta fase do desenvolvimento do 

projeto, observa-se que o trabalho com projetos, 

especialmente, utilizando a informática aplicada a 
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educação não é uma tarefa fácil, pois depende de 

inúmeros fatores para conquistar resultados positivos. 

Num projeto, a responsabilidade e autonomia dos 

alunos são essenciais: os alunos são 

corresponsáveis pelo trabalho e pelas escolhas ao 

longo do desenvolvimento do projeto. Em geral, 

fazem-no em equipe, motivo pelo qual a cooperação 

está também quase sempre associada ao trabalho de 

projetos. É importante que o professor tenha um 

planejamento flexível e que permita ao aluno estar em 

constante avaliação do seu processo de 

aprendizagem.  

Recorrendo a teoria encontramos em Abrantes 

(1995, p.62) algumas características fundamentais do 

trabalho com projetos:  

A autenticidade é uma característica 

fundamental de um projeto: o problema a resolver é 

relevante e tem caráter real para os alunos. Além 

disso, o problema não é independente do contexto 

sociocultural e os alunos procuram construir 

respostas pessoais e originais.  

Um projeto envolve complexidade e resolução 

de problemas: o objetivo central do projeto constitui 

um problema ou uma fonte geradora de problemas, 

que exige uma atividade para sua resolução.  

Um projeto tem um caráter faseado: um projeto 

percorre várias fases: escolha do objetivo central e 
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formulação dos problemas, planejamento, execução, 

avaliação, divulgação dos trabalhos.  

Diante disso, percebe-se que aplicar a 

informática a educação exige não somente 

conhecimento, mas também planejamento criterioso 

das fases e da atuação de cada sujeito neste 

processo. O desenvolvimento deste projeto mostra 

que aliar informática a educação em todos os seus 

níveis não se faz somente pelo planejamento de 

projetos ou pelo simples conhecimento de conceitos, 

mas por uma atuação prática cotidiana buscando 

aperfeiçoamento e condições de execução cada vez 

mais positivas e significativas. 

No desenvolvimento deste trabalho também foi 

possível analisar que ao se pensar no 

desenvolvimento de um projeto, a primeira questão 

diz respeito a como surge esse projeto e, 

principalmente, a quem se destina o tema. Diante 

dessa questão, surgem posições diferenciadas. 

Alguns profissionais defendem a posição de que o 

projeto deve partir, necessariamente, dos alunos, 

pois, se não, ele seria imposto. Outros defendem a 

ideia de que os temas devem ser propostos pelo 

professor, de acordo com a sua intenção educativa, 

pois, de outra forma, cair-se-ia em uma postura 

espontaneísta.  

É relevante citar ainda que há uma intensa 
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relação entre a teoria e a prática realizada, ficando 

claro que o trabalho com projetos no âmbito do ensino 

de Arte tem sua funcionabilidade ampliada quando a 

participação dos alunos, dos gestores, 

coordenadores e professores. O projeto torna-se um 

elemento capaz de propiciar a aprendizagem 

significativa ao aluno, favorecendo sua autonomia, 

espírito pesquisador entre outros conceitos 

fundamentais na construção do conhecimento.  

Ao encerrar o projeto houve um momento de 

avaliação, onde por meio da oralidade os alunos 

puderam expressar a sua visão do trabalho realizado. 

Percebeu-se que os alunos estavam mais seguros e 

que os conhecimentos construídos lhes 

acompanharão ao longo da sua formação. Este 

resultado é um ponto positivo, dentre muitos outros, 

para que novos projetos sejam desenvolvidos neste 

intuito.  

CONCLUSÃO  

Este estudo trouxe questões importantes sobre 

a utilização dos conteúdos curriculares organizados 

em projetos no ensino de Artes Visuais. Sua eficácia 

é notória, pois trabalha de forma a enaltecer o 

conhecimento dos alunos também e diversifica a 

forma de apresentação dos conteúdos, fazendo com 

que o aluno sinta a necessidade de pesquisar, buscar 

o conhecimento.  
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Percebe-se a partir da construção e aplicação 

destes projetos que há uma necessidade na escola 

atual de que se busque todos os meios possíveis para 

promover a aprendizagem. É a forma como o 

professor trabalha que levará o aluno a desenvolver 

novos conhecimentos e a interessar-se pelos 

conhecimentos necessários a sua formação. É ainda 

relevante observar que a utilização de novos meios 

de comunicação na ação pedagógica, ou seja, da 

informática, quando pautada num trabalho 

desenvolvido a partir de um planejamento 

sistematizado fará com que o aluno sinta-se mais 

seguro para buscar novos conhecimentos sozinho e 

tornar a sua aprendizagem autônoma.  

A proposta do trabalho com projetos na escola 

deve estar sempre amparada em questões concretas, 

ou seja, deve abranger os conteúdos curriculares, 

bem como o planejamento anual do professor. Nesse 

sentido, a organização de conteúdos curriculares em 

projetos pode ser o diferencial na sala de aula, 

desenvolvendo de forma significativa a aprendizagem 

e unindo o conhecimento social ao saber construído 

em sala de aula.  

A pesquisa revelou dados importantes que 

mostram que os professores e alunos estão muito 

mais imbuídos de conhecimento sobre a organização 

dos conteúdos curriculares em projetos do que os 
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coordenadores das escolas. Isso demonstra que não 

há um interesse efetivo por parte dos coordenadores 

em auxiliar os professores na organização do seu 

trabalho em relação a essa temática. O trabalho 

desenvolvido nesta escola é um diferencial na 

educação, pois demonstra que é possível trabalhar de 

forma a garantir a qualidade do ensino em escolas 

que atendem a alunos menos favorecidos.  

Fica claro que esses projetos influenciam 

decisivamente na aprendizagem dos alunos, pois 

todos se lembram dos trabalhos desenvolvidos, falam 

de sua importância e são capazes de descrever cada 

atividade realizada. Isso mostra que houve interesse 

por parte dos alunos e que algo de conhecimento foi 

construído nesse processo.  

Assim, pode-se concluir que o currículo pode 

ser ampliado em função do aluno que se pretende 

formar, pois o professor pode fazer a diferença 

quando seu trabalho está pautado na realidade, na 

busca daquilo que faz a diferença para seus alunos. 

Tudo isso aliado a vontade de ver o outro crescer, na 

crença de que todos somos capazes, produz 

resultados inimagináveis que levam ao vencimento de 

toda e qualquer dificuldade de aprendizagem.  
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O AUTISMO E A EDUCAÇÃO 

Daniela Navarro Inácio 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA 

LINGUAGEM DA CRIANÇA AUTISTA 

A aquisição da linguagem oral é um marco na 

vida de todo ser humano. A tendência das pesquisas 

psicolinguísticas e em educação especial é 

demonstrar a linguagem não somente como um 

sistema linguístico formal, mas como instrumento da 

comunicação, como explicam Warren e Warren 

(1985, apud LAMÔNICA, 1992). 

De acordo com Scheuer, citada por Bosa e 

Baptista (2002), para o desenvolvimento da criança, 

os dois primeiros anos de vida são cruciais, devendo-

se, portanto, considerar que a comunicação e a 

linguagem têm início quando o bebê nasce. Essa 

reflexão da autora chama a atenção para as 

capacidades de comunicação do bebê desde os 

primeiros meses de vida e mostra a importância do 

conhecimento dessas habilidades (expressões 

faciais, gestos, olhares etc.) pelo adulto, considerado 

as suas implicações para a identificação precoce de 
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crianças que estão em risco quanto ao seu 

desenvolvimento, como acontece com o autismo. 

Segundo Antunes (2005), cerca de 90% das 

conexões cerebrais se forma nessa fase da vida, ou 

seja, na interação do bebê com os mais variados 

estímulos do ambiente e nas relações humanas que 

o cercam. Junto a esta perspectiva científica, estudos 

que acompanham crianças desde o nascimento, 

realizados no país e no exterior, demonstram que o 

grupo que recebe cuidado afetivo e desafiador na 

fase da educação infantil é aquele que, em longo 

prazo, se destaca pelos mais altos níveis de instrução 

e renda. 

No sentido apontado por Antunes (2005), 

compreende-se que a participação da família e de 

educadores, de forma desafiadora, é importante para 

uma efetiva formação das bases, das competências e 

habilidades do indivíduo, que, durante a vida inteira, 

moldará ações e pensamentos. 

De acordo com Scheuer (apud BOSA; 

BAPTISTA, 2002), todos os estímulos dados aos 

bebês são interessantes, pois, para um bom 

desenvolvimento da linguagem, a curiosidade pelo 

novo e a experiência são essenciais para que todas 

as informações sejam acrescentadas e integradas às 

mais antigas e, desse modo, sejam interiorizadas, 

sendo que, muitas dessas informações passarão, 
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mais tarde, a resultar em comunicação e linguagem. 

Ainda segundo a autora, “por volta do segundo ano 

de vida, a criança já é capaz de realizar todo esse 

percurso, apesar ainda de suas restritas capacidades 

linguísticas”. Vê-se, com isso, que é fundamental o 

papel do adulto para que a criança evolua em sua 

comunicação, mais ainda em se tratando da criança 

autista. 

“Por meio de processos de inferência, 

o adulto parece compreender o que a 

criança pequena quer comunicar com 

gestos, movimentos corporais, etc., e, 

na falta dessa inferência, construída 

através da relação entre o adulto e a 

criança, há grande perda para o 

desenvolvimento da comunicação e 

da linguagem”. SCHEUER (apud 

BOSA; BAPTISTA, 2002, p. 58) 

Por meio de processos de inferência, o adulto 

parece compreender o que a criança pequena quer 

comunicar com gestos, movimentos corporais etc., e, 

na falta dessa inferência, construída através da 

relação entre o adulto e a criança, há grande perda 

para o desenvolvimento da comunicação e da 

linguagem. O exposto permite perceber que o 

desenvolvimento da linguagem, dos gestos até as 

primeiras palavras e sentenças, é um processo muito 

organizado que reflete o que as crianças pensam 

sobre o mundo à sua volta, como o reconhecem, além 
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de demonstrar sobre o que é importante para elas. À 

medida que a criança se desenvolve, principalmente 

entre os 18 e os 24 meses, segundo a observação de 

estudiosos como Scheuer (apud BOSA; BAPTISTA, 

2002), ocorrem mudanças em suas habilidades 

conversacionais, sendo possível perceber, conforme 

o seu desenvolvimento, que a criança passa a 

empregar maiores recursos de linguagem, 

construídos na constante interação com as pessoas e 

com os objetos que lhe são oferecidos. 

“Crianças com Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento apresentam, 

problemas para fazer sua 

comunicação [...] sobre suas 

necessidades desejos, vontades, ou 

seja, durante o desenvolvimento da 

linguagem, formas não-verbais de 

comunicação (gestos, expressões 

faciais, olhar, etc.) estão 

comprometidas e, consequentemente, 

quando elas devem produzir as 

primeiras palavras oralmente, tal não 

acontece no período de tempo em que 

deveria ocorrer ou não chega a 

acontecer”. SCHEUER, (1944, apud 

BOSA; BAPTISTA, 2002, p. 55), 

A maioria dos indivíduos com TID (Transtornos 

Invasivos do Desenvolvimento), segundo estudos de 

Asperger (1944, apud BOSA; BAPTISTA, 2002), 

começa a falar tardiamente, e a velocidade do 
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desenvolvimento da linguagem é bastante lenta e 

complexa em relação à das outras crianças. Como 

nesses casos o diagnóstico muitas vezes ocorre 

somente após os três anos, os dados obtidos sobre o 

que ocorre antes dessa idade são, muitas vezes, 

inconsistentes, vagos ou confusos. 

Em torno de 25% das crianças com TID, de 

acordo com Scheuer (1944, apud BOSA; BAPTISTA, 

2002), são descritas por seus pais como tendo falado 

algumas palavras entre os doze e dezoito meses, 

perdendo-as, entretanto, mais tarde. Em geral, a 

regressão é lenta, sendo que as crianças não 

aprendem novas palavras e o desenvolvimento da 

linguagem parece parar. Ainda conforme a autora, 

algumas crianças param de falar completamente, 

enquanto outras retêm algumas palavras. Estas 

últimas acabam por não apresentar a necessidade de 

se comunicar ou, quando o fazem, se tornam 

incompreendidas pelos que são do seu convívio. É 

importante ressaltar que as dificuldades 

comunicativas dos autistas não são isoladas, 

fazendo-se acompanhar de certos comportamentos, 

tais como agressividade, birras, choros e 

autoagressividade, que se alternam com risos, gritos, 

etc., os quais podem ser considerados como uma 

comunicação que a criança consegue fazer, apesar 

de não ser socialmente convencional. 
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Ainda de acordo com Scheuer (1944, apud 

BOSA; BAPTISTA, 2002), é possível observar, 

quanto ao desenvolvimento da linguagem, que os 

pais das crianças com TID descrevem que seus filhos 

não brincavam socialmente, mas que, muitas vezes, 

se preocupavam com objetos específicos por muito 

tempo, sem usá-los como brincadeira. Esse fato é 

explicado por Scheuer (1944, apud BOSA; 

BAPTISTA, 2002), a qual afirma que isso pode ser 

uma característica daquele que não consegue fazer 

uso do simbolismo-representação. Esse dado, em 

particular, é muito significativo para o 

desenvolvimento da linguagem, tendo em vista que a 

criança pequena que não faz uso da simbologia 

também não desenvolve uma linguagem mais 

elaborada com sentido mais abstrato, o que 

compromete a construção de novos significados. O 

isolamento e a falta de comunicação da criança com 

TID comprometem outras habilidades motoras. 

“A incapacidade de comunicação do 

autista compromete tanto as 

habilidades verbais quanto as não-

verbais. A linguagem pode estar 

totalmente ausente na criança autista, 

mas, quando ocorre seu 

desenvolvimento, ela apresenta as 

seguintes características: estrutura 

gramatical imatura, ecolalia imediata 

ou mediata, reversão de pronomes, 

afasia nominal (inabilidade de nomear 
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objetos), inabilidade de usar termos 

abstratos, linguagem metafórica 

(utilização de sons que têm 

significados idiossincrásicos e cujo 

sentido não é claro e melodia sonora 

anormal)”. (GAUDERER, 1985 apud 

LAMÔNICA, 1992, p. 2). 

Normalmente, a criança autista não usa sinais 

ou gestos com finalidades comunicativas, uma vez 

que esses sinais ou gestos são padrões aprendidos 

socialmente. Cerca de 75% das crianças com TID que 

fala apresenta ecolalia, ou seja, repetição de palavras 

ou frases. 

Segundo Lamônica (1992, p. 9), a criança 

autista possui “[...] uma tendência em repetir a fala de 

outros sem levar em consideração o contexto social 

ou valor comunicativo da palavra usada”. 

Com o desenvolvimento social da criança com 

TID, espera-se que seja facilitado o relacionamento 

social e que isto contribua para a sua comunicação. 

Como a linguagem é uma habilidade social, à medida 

que o autista se torna mais sociável, melhora a sua 

linguagem. A respeito disto, Lamônica, assim se 

manifesta. 

[...] se a criança normal adquire sua 

linguagem através do intercâmbio 

verbal no contexto social, a criança 

autista também precisaria do mesmo. 

No entanto, por causa de sua 
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desvantagem nas habilidades sociais, 

é necessário proporcionar períodos de 

interação nos quais devam ser 

envidados esforços especiais para 

favorecer a reciprocidade da criança 

autista, facilitando, assim, a 

comunicação social. Warren e Kaiser 

(1986 apud LAMÔNICA, 1992, p.10-

11), 

Programas de intervenção têm mostrado que o 

ensino da linguagem e de habilidades de 

comunicação social deve dispor dos seguintes 

critérios: 

a) Ser desenvolvido no ambiente natural da 

criança; 

b) Ser conduzido em contextos de interações 

verbais normais da criança; 

c) Enfatizar em primeiro lugar a atenção da 

criança; 

d) Ser planejado de forma que as tentativas 

de treinamento sejam dispersas ao longo 

das interações da criança com seu 

ambiente; 

e) Usar reforçamento natural funcional 

indicado pela própria criança; 
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f) Promover a aquisição da forma e do 

conteúdo da linguagem no contexto do uso 

normal da linguagem. 

Pode-se observar, com a caracterização de 

alguns dos distúrbios da linguagem na criança com 

TID, que, desde que nasce, como todas as outras 

crianças, ela precisa estar o tempo todo sendo 

estimulada, tanto nas relações pessoais, como no 

contato com os objetos que lhe são oferecidos. É 

imprescindível o papel do adulto, principalmente do 

educador, para criar situações que possibilitem o 

desenvolvimento das capacidades da criança com 

TDI e propiciem, cada vez mais, sua autonomia, à 

medida que se intensificam suas relações 

interpessoais e, por consequência e por meio desta, 

ganhos quanto à sua comunicação, no que resultará 

melhor qualidade de vida. 

AUTISMO E EDUCAÇÃO 

A Educação tem um papel importantíssimo no 

desenvolvimento de qualquer criança. Como avaliado 

por Cool et al (1995), a atividade educativa tem por 

objetivos gerais proporcionar o desenvolvimento 

máximo de habilidades e competências; garantir um 

equilíbrio pessoal; estabelecer relações significativas 

e até mesmo proporcionar um bem estar emocional. 

Isso tudo deve ser objetivo para a educação de todas 

as crianças, sejam elas normais ou autistas. 
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“A incapacidade de desenvolver um 

relacionamento interpessoal se mostra 

na falta de resposta ao contato humano 

e no interesse pelas pessoas, 

associada a uma falha no 

desenvolvimento do comportamento 

normal, de ligação ou contato. Na 

infância, estas deficiências se 

manifestam por uma inadequação no 

modo de se aproximar, falta de contato 

visual e de resposta facial, indiferença 

ou aversão a afeto e contato físico”. 

(GAUDERER, 1985, p. 14). 

É importante salientar que, para se educar um 

autista é preciso também promover sua integração 

social e, neste ponto, a escola é, sem dúvidas, o 

primeiro passo para que aconteça esta integração, 

sendo possível por meio dela a aquisição de 

conceitos importantes para o curso da vida 

(GAUDERER, 1985, p. 14). 

É a escola que deve conduzir o 

desenvolvimento intelectual e afetivo dessas crianças 

autistas por meio de uma interação entre os 

ambientes que ela faz parte, fazendo-as conhecer a 

realidade existente na sociedade e proporcionando 

um saber da humanidade e das relações que a 

cercam (GAUDERER, 1985, p. 14). 

Sendo assim, os autistas requerem ambientes 

educacionais estruturados e adequados às suas 
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necessidades. Cool et al (1995) faz menção de como 

deve ser esta estrutura tão importante para educação 

do autista: 

[...] 1) em primeiro lugar, refere-se à 

necessidade de que o ambiente não 

seja, excessivamente, complexo, 

senão, pelo contrário, relativamente 

simples. As crianças autistas têm um 

maior aproveitamento, quando são 

educadas em grupos pequenos [...], 

que possibilitem um planejamento 

bastante personalizado dos objetivos 

e procedimentos educacionais em um 

contexto de relações simples e, em 

grande parte, bilaterais; 2) em 

segundo lugar, o ambiente deve 

facilitar a percepção e compreensão, 

por parte da criança, de relações 

contingentes entre suas próprias 

condutas e as contingências do 

meio[...]; 3) além disso, o educador 

deve manter uma conduta 

educadora[...] estabelecendo, de 

forma clara e explícita, seus objetivos, 

procedimentos, métodos de registro, 

etc. (COOL et  al , 1995, p. 286). 

Nesse enfoque, a estruturação da atividade 

educacional envolve a determinação de um programa 

especial que estabeleça uma sequência lógica de 

conteúdos e de procedimentos a serem estabelecidos 

para se alcançar os objetivos. Existem, atualmente, 
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vários enfoques discutidos a respeito dos conteúdos 

mais adequados e dos procedimentos a serem 

desenvolvidos para a educação dos autistas, 

levando-se em conta a conduta, o nível evolutivo em 

relação a uma pessoa normal, uma análise 

ambientalista, ou seja, análise da capacidade do 

autista se adaptar ao ambiente em que vive o nível de 

interação, etc. Porém, apesar dos vários enfoques 

existentes, a educação se torna eficaz com a junção 

de todos esses pontos (COOL et al, 1995). 

Para Cool, 1995, é importante ter uma 

educação que envolva o autista com seu contexto de 

vida, de acordo com suas particularidades, para que 

assim ele possa interagir de forma a se tornar 

“familiarizado” com aquela situação, ambiente, 

proporcionando o desenvolvimento real do autista e 

de suas ações. 

Uma grande dificuldade na educação dos 

autistas, porém essencial, é a de reduzir a rigidez de 

sua cognição e sua maneira de agir, diminuindo 

aqueles rituais próprios e gestos e ações 

estereotipadas, a fim de que eles consigam 

desenvolver-se de maneira próxima às crianças 

normais. Sabemos que, por não desenvolverem 

adequadamente sua linguagem e aquisição de 

símbolos, os autistas acabam não conseguindo se 

inserir no mundo das outras pessoas, tornando seus 
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próprios mundos sem significados, sendo desse 

modo: “A função do professor é ajudá-las a 

aproximarem-se desse mundo de significados e 

proporcionar os instrumentos funcionais que estão 

dentro da possibilidade da criança”. (COOL et al, 

1995, p.285). 

Na verdade, o trabalho educacional deve ser 

feito de maneira minuciosa por parte do professor, 

pois os autistas não aprendem se não estiverem 

submetidos a condições especiais: 

Para promover uma verdadeira 

aprendizagem, o professor deve ser 

muito cuidadoso com: 1) a organização 

e condições estimuladoras do 

ambiente, 2) as instruções e sinais que 

a criança apresenta. 3) os auxílios que 

lhe são proporcionados, 4) as 

motivações e reforços utilizados para 

fomentarem sua aprendizagem. (COOL 

et al, 1995, p.288). 

Assim, baseando-se no contexto educacional 

apresentado e na preocupação com uma verdadeira 

inclusão de crianças com autismo em instituições de 

ensino regular, é latente a necessidade de se 

trabalhar com essas crianças dentro da escola, 

observando, no entanto, que: 

[...] a escola pública não pode dar conta 

de todas as deficiências e suas 

necessidades, sendo este talvez o 
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papel das associações de deficientes 

ou de pais de deficientes – 

responsabilizar-se pela organização e 

supervisão da metodologia. 

(MANTOAN, 1997, p. 14-15). 

É fato que, colocar o autista numa instituição 

pode trazer muitos conflitos internos e até mesmo 

problemas emocionais para os pais. Muitos deles 

costumam ter a sensação de que estão deixando 

seus filhos de lado, como se houvesse um sentimento 

de culpa; isso porque já existe em nosso mundo um 

sentimento ligado à rejeição do filho deficiente. O 

autista, como já dito, apresenta-se distante das outras 

pessoas, e isso já traz para os pais uma sensação de 

rejeição e até abandono. Assim, com a culpa já 

latente em seus sentimentos, os pais buscam reter 

seus filhos, sendo esta atitude uma necessidade para 

não se sentirem pior. Com tudo, os profissionais 

necessitam desenvolver um trabalho com os pais a 

fim de que eles possam ter oportunidade de tirarem 

suas dúvidas e resistências para que o afastamento 

de seus filhos traga benefícios não só a eles, mas à 

família também. A educação, portanto, precisa estar 

intimamente ligada à socialização e integração dos 

autistas, pois o contato com os professores e com as 

crianças da escola será fundamental (GAUDERER, 

1985). 
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Sabe-se que não há cura para o autismo, mas 

o que se observa é que é possível desenvolver 

habilidades sociais para que o indivíduo autista possa 

interagir, de forma aceitável, nesta sociedade. 

“Educar uma criança, por mais difícil 

que seja, aumenta o sentimento de 

amor na maioria das pessoas. Os pais 

sentem que a criança é parte deles e da 

família, não querendo que ela vá 

embora. Além disso, a criança autista 

pode ser bastante cativante e sua 

própria impotência e confusão faz 

brotar emoções profundas nos que 

lidam com ela. Então, quando começam 

a fazer progresso, a alegria que cada 

pequeno passo avante traz, parece 

muitas vezes maior do que o que é dado 

por uma criança normal”. (GAUDERER, 

1985, p. 127). 

A escola, e em especial, o professor pode 

assumir um papel importante na vida de alunos 

autistas se informados corretamente. O currículo das 

escolas deve ser adaptado às necessidades das 

crianças e não o contrário. E para isso, é preciso 

proporcionar oportunidades curriculares que sejam 

apropriadas à criança com habilidades e interesses 

diferentes. 

O PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E 

ESPECIAL 
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O objetivo da educação é, em primeira 

instância, proporcionar condições para que todos os 

alunos, sem qualquer exceção, desenvolvam suas 

capacidades, salvo suas diferenças, a fim de que 

esses exerçam sua cidadania de forma ampla. As 

escolas são vistas como pequenos sistemas da 

sociedade os quais são capazes de transmitir valores 

e práticas culturais, que podendo ser positivos ou 

negativos, serão usados durante a vida toda. Daí toda 

a sua importância na vida dos alunos (COOL, 1995). 

“Todas as organizações caracterizam-

se por ter certas finalidades 

estabelecidas, certos meios pessoais e 

recursos materiais relativos a tais 

finalidades. Um centro educacional é 

uma organização que tem por finalidade 

a educação dos cidadãos e, para isso, 

conta com certos meios e recursos 

materiais, cuja harmonização, diante de 

seu objetivo, exige uma gestão eficaz”. 

(COOL et al, 1995, p. 296). 

Sabemos, no entanto, que uma educação para 

todos depende de uma política educacional que os 

inclua de forma efetiva e real no sistema de ensino, 

independentemente das diferenças, tomando como 

base uma sociedade democrática. Assim sendo, um 

dos maiores desafios para se garantir uma qualidade 

de ensino e aprendizagem é o de existir essa política 
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educacional forte na formação dos professores e de 

um bom projeto político pedagógico. 

A educação especial também entra nesta 

abordagem, considerando que ela deve integrar todas 

as modalidades e níveis da educação, tal qual a 

educação regular. A formação de todos os 

professores atuantes na escola necessita de uma 

coerência com a política educacional que busca a 

integração e inclusão dos alunos com necessidades 

especiais no ensino regular (MANTOAN, 1997). 

Projeções da Organização Mundial da Saúde 

mostram que no Brasil vivem cerca de 30 milhões de 

pessoas portadoras de deficiência, com diversos 

graus de comprometimento físico e mental. Menos de 

10% dessas pessoas recebem atendimento médico e 

educacional adequado, por falta de uma política 

voltada para a deficiência. Isso apesar da lei n 7.853 

de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio aos 

portadores de deficiência e sua integração social 

(MANTOAN, 1997, p.104). 

Sendo assim, é essencial salientar que: 

“Mais precisamente no contexto 

educacional brasileiro, torna-se 

imprescindível construir um modelo de 

inclusão que respeite as grandes 

diferenças e carências regionais desse 

nosso país de dimensões continentais. 

Outrossim, é inegável que a condição 
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de pertencermos a um país em vias de 

desenvolvimento acentua a 

complexidade do processo, pois 2,5 

milhões de brasileiros apresentam 

algum tipo de incapacidade (limitação 

para determinada atividade). Isso 

significa que 14,5% da população 

brasileira são possíveis beneficiários 

das leis e programas que prevêem a 

inclusão e acessibilidade”. 

(RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 

2005, p. 14-15). 

Entretanto, como apontado pelas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001), esta política que apresenta a 

necessidade da inclusão de alunos especiais no 

ensino regular não prevê apenas a inserção desses 

alunos na escola, mas busca acima de tudo, a 

valorização desses alunos em seus paradigmas e 

dificuldades, além do desenvolvimento real de suas 

vidas, respeitando acima de tudo, suas diferenças. É 

claro que a educação especial deve abranger as 

escolas públicas e privadas também. Além disso, as 

escolas devem assegurar uma resposta educativa 

adequada às necessidades dos alunos em todos os 

processos pedagógicos, a fim de prestarem os 

serviços especializados necessários a estas 

atividades. 
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Diante do exposto, sabe-se que uma educação 

inclusiva é ponto crucial para que os alunos especiais 

se desenvolvam na sociedade. Porém, o que se 

observa no atual modelo de currículo para a formação 

dos professores que irão atuar nessas situações não 

é satisfatório para que estes sejam capazes de atuar 

com alunos que apresentam necessidades especiais 

em classe comum. 

[...] o currículo [...] pode ser identificado 

como um dos obstáculos à Inclusão. [...] 

A diferenciação curricular que se 

procura na Inclusão é a que tem lugar 

num meio em que não se separam os 

alunos com base em determinadas 

categorias, mas em que se educam os 

alunos em conjunto, procurando 

aproveitar o potencial educativo das 

suas diferenças, em suma, uma 

diferenciação na classe assumida como 

um grupo heterogêneo. (RODRIGUES, 

KREBS, FREITAS, 2005, p. 49). 

É certo que os currículos devem ser funcionais 

de modo a permear, de forma útil e prática, as 

relações de desenvolvimento dos alunos, das 

dificuldades apresentadas, do acesso ao 

conhecimento e da inclusão dos alunos como um 

cidadão da sociedade. Existem, por exemplo, 

inúmeras dificuldades de aprendizagem na escola e 

estas requerem resoluções educativas e currículos 

adaptados que sejam adequados aos alunos e suas 
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particularidades, como também observado nas 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001). É importante 

ressaltar que a Educação Inclusiva não deve se 

basear apenas aos alunos com necessidades 

especiais, mas deve primar pela inclusão efetiva de 

todos os alunos (RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 

2005, p. 49). 

Em se tratando da formação inicial, 

percebemos que apesar da grande necessidade, 

muitos cursos de formação de professores não 

promovem o desenvolvimento na área das 

necessidades especiais, ou até, por várias vezes, não 

divulgam este conhecimento. Além disso, nos casos 

em que se divulgada algo a respeito, são encontrados 

alguns programas que se concentram basicamente 

em desenvolver os diversos casos de deficiências 

dentre as mais severas, ocasionando muitas vezes, o 

contrário do que se pretende com a inclusão. Em se 

tratando da formação contínua, o que se apresenta 

aos professores raramente está inserido na realidade 

em que se identificam os problemas das 

necessidades especiais. Isso sem contar que a 

disponibilização de recursos materiais oferecidos é 

crítica, insuficiente e inadequada. (RODRIGUES, 

KREBS, FREITAS, 2005). 
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A educação de pessoas autistas também está 

inserida neste contexto e não têm recebido até então 

a atenção necessária. Sabe-se que a educação 

especial não tem dado conta desses alunos, cujo 

comportamento é de alguém que não vive neste 

mundo, provocando até mesmo sentimento de 

incapacidade e incompetência nos profissionais 

(RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 2005). 

Para toda educação especial, é preciso ter 

forte determinação profissional, sendo esta 

fundamental para que se possa desenvolver uma 

prática educacional adequada e eficaz. Assim 

também, deve-se considerar os autistas e suas 

necessidades, levando para a prática a atenção de 

seus direitos (RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 

2005). 

Para Cool 1995, é fundamental um profissional 

com ampla formação geral, com capacidades 

educativas e interdisciplinares, a fim de lidar com os 

seus alunos de forma plena. Isso porque, a formação 

superior não garante uma prática com qualidade 

melhor ou pior, e sim uma qualificação na área 

profissional. Para se lidar com as inúmeras 

diversidades existentes no âmbito escolar, é preciso 

muito mais que a graduação. É necessário ter 

competência profissional. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Daniela Navarro Inácio 1523 

“De qualquer forma, o preparo nessas e 

outras técnicas é necessário não 

somente para o controle e eliminação 

de condutas alteradas, mas também 

para atingir o objetivo de desenvolver a 

comunicação, a inteligência, a 

independência e o equilíbrio pessoal 

das crianças autistas. Trata-se de 

objetivos difíceis e que exigem, além de 

uma formação especializada e de bom 

nível, certas características pessoais de 

tenacidade, clareza expressiva e 

resistência à frustração. Naturalmente, 

nem todos os professores possuem as 

mesmas competências naturais para 

trabalhar com crianças autistas, mas, 

talvez, fosse positivo que muitos 

vivessem a experiência apaixonante de 

uma relação educacional que abala 

profundamente as ideias vigentes sobre 

a educação e o desenvolvimento 

humanos”. (COOL et al, 1995, p. 291). 

É essencial salientar que a inclusão não pode 

e nem deve ser pensada somente no âmbito escolar. 

Ela é: 

[...] a construção de um movimento 

social que envolve o comprometimento 

e a participação social e coletiva, a 

partir, por exemplo, da: vontade política 

governamental nas suas esferas 

administrativas ( municipal, estadual e 

federal ); da emancipação dos direitos 
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humanos, expressos através da 

redução das desigualdades sociais; da 

oportunidade a todos os cidadãos de 

participarem do processo produtivo da 

sociedade; e do rompimento com os 

preconceitos, estereótipos e estigmas 

construídos historicamente e 

arraigados no imaginário social. 

(RODRIGUES, KREBS, FREITAS, 

2005, p. 14). 

Pode-se concluir que a educação para todos 

ainda não é realidade nas escolas e estas, sem 

dúvida, não estão preparadas para lidar com as 

diversidades existentes. Porém, sabemos que esta 

mudança só se dará a partir do momento que houver 

um esforço de toda a sociedade, unida, lutando por 

condições educacionais respeitáveis e agindo 

conjuntamente com as autoridades que auxiliarão no 

processo. É preciso estar aberto a novas 

metodologias, novos horizontes pedagógicos e 

curriculares, um mínimo aceitável de recursos e um 

povo forte vencido pela esperança (RODRIGUES, 

KREBS, FREITAS, 2005, p. 14). 
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Ao longo da história, muitas concepções em 

torno do desenvolvimento humano foram 

desenhadas na Psicologia. Estas procuram 

identificar como cada ser humano se tornou o que é, 

o que pode ser modificado e como é adquirido o 

aprendizado. 

Outras correntes teóricas defendem que as 

transformações nas capacidades psicológicas 

dependem muito pouco da influência de fatores 

externos, pois compreende que as características 

das pessoas estão previamente definidas, bastando 

apenas alimentar um processo de maturação e as 

competências individuais em estado de prontidão 

guiarão o comportamento do sujeito. (PALANGANA, 

2015). 

A autora ressalta ainda que há também quem 

defenda que o meio é o principal fator que determina 

o desenvolvimento humano (Ambientalismo), sendo 

que o sujeito tem flexibilidade para se adaptar a 

situações diversas, desenvolvendo novas atitudes, 

desde que lhe ofereçam condições propícias. Na 

educação básica esse ponto de vista oportunizou 
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vários programas de intervenção sobre o dia a dia e 

o processo de aprendizagem das crianças, porém 

essa perspectiva desconsidera a iniciativa do 

indivíduo. A corrente interacionista defende que há 

uma troca recíproca que se estabelece durante toda 

a vida entre o indivíduo e o meio, um influenciando 

sobre o outro. Ao mesmo tempo em que a criança 

modifica o seu meio, é modificada por ele também. 

Teoria do Desenvolvimento Infantil segundo 

Piaget 

Piaget em sua teoria do desenvolvimento 

formulou níveis de desenvolvimento cognitivos e os 

dividiu em estágios evolutivos e sequenciais, são 

eles: 

Estágio Sensório Motor: Acontece a partir do 

nascimento até os dois anos de idade. Nesse período 

a criança reage ao mundo pelo sensório-motor, isto 

é, suas ações se dão em razão de suas sensações e 

estas alicerçam sua compreensão das coisas, pois 

este período de acordo com Piaget (apud RAU, 2011, 

p.17) “representa a conquista, através da percepção 

e dos movimentos, de todo o universo prático que 

cerca a criança”. O recém-nascido apresenta 

inicialmente, ações reflexas, com o amadurecimento 

do sistema nervoso e com a interação da criança com 

seu meio, essas ações vão sendo modificadas, 

aperfeiçoando o pequeno repertório de esquemas 

reflexos advindos com o nascimento (RAU, 2011). 
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Para o bebê o mundo dos objetos só existe na 

medida em que ele vê e os toca. Assim seus 

comportamentos imitativos ficam mais restritos à 

presença do modelo a ser imitado, em virtude de sua 

dificuldade em perceber que os objetos continuam a 

existir ainda que saiam de cena. A capacidade de 

imitar o que não está presente no momento de sua 

ação revela que a criança interiorizou a 

representação daquilo que está sendo imitado. O 

universo do bebê é o do aqui e agora (PILETTI e 

ROSSATO, 2014). 

Os autores enfatizam ainda que os aspectos 

mais marcantes do comportamento da criança nesta 

fase, são as relacionadas à ausência da 

representação e da linguagem. No final desse 

estágio, a criança já desenvolveu a noção de 

permanência do objeto e já diferencia o que é dela do 

que é do mundo. 

No decorrer dos dois anos iniciais de vida, a 

criança conquista noções de causalidade, espaço e 

tempo, que são construídas pela ação, caracterizada 

por uma inteligência eminentemente prática. Tal 

inteligência se refere a manipulação de objetos, 

concentra- se, então, em percepções e movimentos 

organizados pelo que Piaget denomina de esquemas 

de ação (agarrar, balançar, jogar o objeto, etc.) 

(PILETTI e ROSSATO, 2014).  

Piaget (apud PILETTI e ROSSATO, 2014) 

explica a existência de três etapas organizadas entre 
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o nascimento e o fim deste período: a dos reflexos, a 

da organização das percepções e hábitos e a da 

Inteligência sensório- motora, a seguir detalha- se os 

estágios de desenvolvimento segundo Piaget, no 

entanto não será abordado o estágio das operações 

formais que ocorre a partir dos 12 anos, haja visto 

que o foco do presente trabalho são as crianças da 

educação infantil. 

Estágio Pré Operatório: Acontece 

aproximadamente dos dois aos seis anos de idade. 

Neste estágio a criança desenvolve a função 

simbólica, que lhe permite substituir um objeto ou fato 

por uma representação própria. Assim pode-se 

evidenciar o surgimento da linguagem verbal, do 

desenho, da imitação, da dramatização, entre outros. 

Isso permite criar imagens mentais na ausência do 

objeto ou da ação, fantasiar, fazer de conta, fazer uso 

do jogo simbólico, dar vida aos objetos (PILETTI e 

ROSSATO, 2014). 

Com o surgimento da linguagem, os 

comportamentos sofrem grandes mudanças, 

resultando na possibilidade de a criança reconstituir 

suas ações anteriores, expressando-as em 

narrativas, e de antecipar suas ações futuras, 

verbalizando- as. Com a linguagem a criança passa 

a um mundo social de representações interiores. 

Inicia com os monólogos expressos 

espontaneamente em voz alta como auxiliares da 

ação imediata, acompanhando as brincadeiras e 
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outras atividades, ou seja, enquanto brinca, a criança 

vai falando sozinha (PILETTI e ROSSATO, 2014). 

Os autores ressaltam ainda que as primeiras 

condutas sociais encontradas nesse estágio 

permanecem distantes da verdadeira socialização, 

numa permanência da criança em si mesmo, em seu 

ponto de vista, em suas ideias, constituindo-se num 

egocentrismo em relação ao grupo social (PILETTI e 

ROSSATO, 2014). 

Ainda que haja uma ampliação em sua 

percepção, em sua capacidade de representar os 

objetos, a criança até meados desse estágio (por 

volta dos 4 anos) os inclui em determinada classe, 

porém toma os objetos semelhantes como idênticos, 

na medida em que se fixa apenas em um aspecto 

particular da realidade, num tipo falso de lógica que 

caracteriza o raciocínio transdutivo, de caráter pré-

lógico (mais governado pela percepção do que pela 

lógica). Por exemplo, todas as mulheres são mamãe; 

meu gato tem pelo, aquele bicho tem pelo, então, é 

um gato, ou seja, a criança possui percepção global 

e não discriminando detalhes, deixa-se levar pela 

aparência sem relacionar fatos. 

Outra característica que confirma o 

pensamento pré-operacional desse período de 

desenvolvimento refere-se ao comportamento 

egocêntrico, a criança é centrada em si mesma e não 

consegue se colocar, abstratamente, no lugar do 
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outro, haja vista que o mundo existe a partir de sua 

própria perspectiva (PILETTI e ROSSATO, 2014). 

São evidenciados também problemas com 

relação à conservação, ou seja, as crianças 

mostram-se incapazes de compreender que a 

qualidade pode permanecer a mesma, embora mude 

seu aspecto ou aparência. Para Piletti e Rossato 

(2014) ao apresentarmos uma figura em massa de 

modelar, não entenderiam que a quantidade seria a 

mesma com qualquer formato que lhe fosse dada; as 

aparências das situações e suas percepções 

fundamentam suas explicações, seu raciocínio. 

Estágio Operatório Concreto: Acontece 

aproximadamente dos seis aos doze anos de idade. 

A criança passa a pensar logicamente sobre 

situações concretas, porém ainda apresenta 

dificuldades com situações hipotéticas e abstratas. 

Neste estágio há um transitar de uma fase 

dominada mais pela percepção para outra, com o 

predomínio do pensamento mais regulado por 

regras. A criança descobre que a lógica governa 

ações e reações. No entanto, apesar de não se 

limitar mais a uma representação imediata, depende 

do mundo concreto para abstrair, suas ações são 

realizadas a fim de organizar sua realidade, pela 

habilidade de solucionar problemas concretos. E, na 

aplicação de tais soluções, tem condições de 

perceber a possibilidade de situações estáticas 
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sofrerem transformações (PILETTI e ROSSATO, 

2014). 

Piaget conclui, após diversas experiências 

com crianças, que, nesse estágio, elas consolidam 

as noções de conservação de número, substância, 

volume e peso, além da causalidade. Adquirem 

novas habilidades para lidar com conceitos de 

classe, de series, estabelecendo correspondência 

entre mais de uma série, ordenando elementos por 

seu tamanho, incluindo conjuntos, organizando, 

portanto, o mundo de forma lógica ou operatória 

(PILETTI e ROSSATO, 2014). 

Nesse estágio, o raciocínio caracteriza-se 

como indutivo, em que a apreensão do real se dá 

num movimento das partes para o todo. Tem 

necessidade de comprovação empírica de suas 

elaborações mentais. A transição da intuição 

à lógica, às operações matemáticas, se concretiza, 

no decorrer do estágio, pela possibilidade da 

construção de agrupamentos e grupos. 

A forma de pensar o mundo tende a ser 

socializada, superando a forma anterior mais 

individualizada, atitudes egocêntricas, característica 

esta que pode ser percebida no acentuado declínio 

da linguagem egocêntrica até seu completo 

desaparecimento (PILETTI e ROSSATO, 2014). 

Nota-se, ainda uma forte diminuição do 

animismo, presente na fase anterior, ou seja, a 
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atribuição de sentimentos humanos a objetos, dando 

vida a eles. Esse animismo pede espaço para uma 

espécie de causalidade, por uma assimilação 

racional. E há uma maior estabilidade no sistema de 

regulação em razão do equilíbrio entre a assimilação 

e a acomodação (PIAGET e INHELDER apud RAU, 

2011). 

O desenvolvimento no ponto de vista 

piagetiano é essencialmente um processo de 

equilibração sucessiva que leva a forma de pensar e 

agir cada vez mais elaborada e complexa. (RAU 

2011). 

Estágio das operações formais: este estágio 

ocorrer a partir dos 12 anos de idade. Esta fase é 

marcada pelo fato das estruturas cognitivas alcançar 

seu nível mais alto de desenvolvimento, 

correspondendo ao nível de pensamento hipotético-

dedutivo ou lógico matemático. O sujeito passa a ter 

a capacidade de aplicar o raciocínio lógico e 

sistemático aos mais variados problemas, criar 

hipóteses e procurar soluciona-las, fazendo uso do 

pensamento abstrato (PILETTI e ROSSATO, 2014). 

Ainda de acordo com os autores acima 

citados, o jovem neste estágio se liberta do real, 

oportunizando a criação e recriação das reflexões e 

teorias a sua maneira, levando inclusive, a crença na 

onipotência da reflexão, que é suplantada, isto é, 

atinge o equilíbrio, ao passo que sua compreensão 

de que a função da contradição não se restringe a 
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contradizer. Manifesta, então, facilidade em criar 

teorias abstratas que modificam o mundo, em uma 

orientação de seus interesses para o futuro. 

O domínio da capacidade do indivíduo neste 

estágio de lidar com hipóteses, com o ideal, é 

enfatizado pela evolução do pensamento, com o 

surgimento do pensamento proposicional, que 

oportuniza várias combinações. Neste estágio, é 

possível raciocinar do real para o simplesmente 

possível. Desta forma é esperado que frente de um 

problema posto ao sujeito, este imagine uma grande 

quantidade de probabilidades até chegar a uma 

resolução. (PIAGET e INHELDER apud RAU, 2011). 

Por meio da análise combinatória, que 

viabiliza o estabelecimento de qualquer classe de 

relação, através da reunião dos elementos, o 

indivíduo é capaz de combinar entre si elementos de 

conjuntos distintos, e com estes edifica outro 

concomitante, isto é, novas lógicas. Também começa 

a elaborar e compreender conceitos abstratos, como 

de liberdade e justiça. Ademais é habitual as críticas 

aos valores morais e sociais, sendo que sua moral é 

definida e embasada especialmente a partir do grupo 

de amigos. Outro aspecto marcante associado a este 

estágio, diz respeito à afirmação da vida afetiva, com 

a criação de sua personalidade e a inserção no 

universo adulto. Universo em que se posiciona em 

igualdade com os adultos, ainda que se sinta 

diferente destes e busque superá-los, transformando 
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o mundo; organiza seu plano de vida em função de 

tal ideia (PILETTI e ROSSATO, 2014). 

Em síntese, o sujeito avança tanto quanto lhe 

exige e ao mesmo tempo lhe permite o meio e insere- 

se afetiva e intelectualmente na sociedade dos 

adultos.  

Para Piaget (APUD RAU 2011) as 

manifestações lúdicas acontecem em paralelo com o 

desenvolvimento da inteligência, associando- se aos 

estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada fase do 

desenvolvimento está associada a um tipo de 

atividade lúdica que ocorre do mesmo modo para 

todas as pessoas. 

O teórico defende três tipos de estruturas 

mentais que nascem sucessivamente no processo 

evolutivo do brincar na infância: o exercício, o 

símbolo e a regra. 

• Jogo de exercício: é a forma inicial do jogo 

na infância e define o período sensório motor do 

desenvolvimento cognitivo. Apresenta- se entre 0 e 2 

anos de idade e acompanha o indivíduo por toda 

vida. Tem como principal característica a repetição 

de movimentos e ações que exercitam as funções 

como: andar, correr, pular, etc.; 

• Jogo simbólico: inicia- se no final do segundo 

ano de vida, na etapa pré-operatória do 

desenvolvimento cognitivo. Tem como principal 

característica a habilidade de estabelecer a diferença 
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entre coisas usadas como símbolo e o que seu 

significado; 

• Jogo de regras: Constituem-se os jogos do 

ser socializado e se manifestam quando, por volta 

dos 4 anos, acontece um declínio nos jogos 

simbólicos e a criança começa a se interessar pelas 

regras. Desenvolvem-se por volta dos 7 - 11 anos, 

caracterizando o estágio operatório-concreto. 

Teoria do Desenvolvimento Infantil segundo 

Vygotsky 

A criança, em seu processo de 

desenvolvimento cultural, inicialmente, possui 

estruturas primitivas, elementares, determinadas 

pelas peculiaridades biológicas de sua psique. Na 

medida em que essas primeiras estruturas se 

desenvolvem, em contato com as exigências desta, 

surgem novas estruturas, constituindo- se em novas 

relações das partes e em estruturas superiores, em 

uma destruição e reorganização da estrutura 

primitiva para um avanço da estrutura superior. Desta 

forma, o todo e as partes se formam de modo 

paralelo, em conjunto. (REGO, 2013) 

Essas estruturas e os comportamentos 

naturais encontrados no recém-nascido são 

evidentes em sua capacidade de sugar, chorar, 

balbuciar. Os órgãos de percepção, por exemplo, 

ainda não funcionam para ele, pois não há um mundo 

de coisas habitualmente percebidas. As suas 
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sensações primitivas iniciais, seu elo com o mundo, 

acontecem pela boca, tendo em vista que possui 

sensações orgânicas restritas ao corpo. No entanto, 

seu desenvolvimento produz uma revolução na vida 

da criança, em que os princípios orgânicos de 

existência começam a ser substituídos pelo princípio 

da realidade externa e, o que é mais importante, 

social (REGO, 2013). 

As mudanças externas ou o mundo material 

criado pelo homem produzem, portanto, as 

transformações no indivíduo, cuja natureza psíquica 

aparece duas vezes no processo de 

desenvolvimento da criança: uma vez no plano 

social- como função compartilhada entre a criança e 

o adulto e outra vez no plano psicológico- como 

função individual (GASPAR e CASTRO, 2016). 

O processo de desenvolvimento, de 

transformação e adaptação da criança é assinalado 

por estágios de desenvolvimento cultural, nos quais 

a criança vai adquirindo habilidade propícia para 

utilizar as ferramentas criadas pelo homem, exemplo 

disso, é que de início a criança usa objetos como algo 

diferenciado e, posteriormente com a intenção de 

adquirir o que deseja (PILETTI e ROSSATO, 2014). 

Para que a criança execute uma ação 

organizada, é importante que sua atividade instintiva 

inicial seja substituída pela atividade intelectual 

intencional. Então, com o seu desenvolvimento a 

criança inibe as funções primitivas, que dão lugar ao 
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desenvolvimento das formas complexas de 

adaptação caminhando em direção ao adulto cultural 

(GASPAR e CASTRO, 2016). 

Vygotsky e Luria (apud PILETTI e ROSSATO, 

2014) informam que o desenvolvimento da criança 

não acontece em uma única vez e de forma definitiva, 

pois se consolida na vida e atividade social dos 

homens. Deve- se considerar o todo, pois o processo 

de estruturação das formas complexas do 

comportamento não pode deduzir-se de simples 

agrupação de qualidades particulares. Assim, o 

desenvolvimento humano não é imutável ou 

invariável. 

Na medida em que a criança enfrenta 

determinadas exigências postas a partir de tarefas 

mais complexas, por conta de sua interação social, a 

atenção natural não é suficiente. Nesse momento, 

passa a ser necessária uma forma de atenção mais 

estável, mais autocontrolada: uma atenção voluntária 

(WAJSKOP, 2013). 

Pode- se afirmar que as condições culturais 

postas começam a produzir um determinado número 

de “quase necessidades”- causando estados de 

tensão que conduzem à criança a determinada 

atividade até que se finalize, ou seja, permanecendo 

por muito mais tempo sua atenção. Este estímulo 

cultural do comportamento lhe afeta a personalidade, 

organiza a sua atividade. Assim, à medida que a 

criança vai realizando suas tarefas, são introduzidas 
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mudanças na estrutura do comportamento. Em 

consequência disso, os traços da experiência 

anterior dão mais força a esse estímulo cultural, 

permitindo, enfim, que a pessoa tenha condições de 

se concentrar voluntariamente na atividade (PILETTI 

e ROSSATO, 2014). 

À medida que a criança adquire a linguagem e 

à medida que inicia as aprendizagens escolares, de 

acordo com Vygotsky, a elaboração do pensamento, 

que é um processo cultural, é alavancado pelo uso 

de signos e a utilização de instrumentos construídos 

por meio da história humana, em um contexto social 

determinado. Ao contrário dos animais que agem por 

instinto, o ser humano vai além dos seus instintos, 

usando instrumentos construídos através do trabalho 

de interação com outros homens, sendo que esses 

não se limitam apenas ao material, pois incluem a 

utilização de signos (PALANGANA, 2015). 

Vygotsky (apud COLL, 2010) cunhou o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. De 

acordo com ele a criança transforma as informações 

que recebe considerando os conhecimentos já 

conquistados por ela em experiências com outros 

parceiros mais experientes. 

Dentre outros signos, a aquisição pelo ser 

humano da linguagem do seu grupo social, de acordo 

com Vygotsky, é o processo mais importante no seu 

desenvolvimento, pois oportuniza que o mundo seja 

retratado na consciência humana através dos 
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significados culturais selecionados pelo indivíduo e 

por ele adquiridos com um sentido particular, mesmo 

repleto de valores e motivos sociais historicamente 

determinados (PALANGANA, 2015). 

A incidência do ensino formal sobre a zona de 

desenvolvimento proximal é fundamental para o 

processo de desenvolvimento intelectual e para 

maiores êxitos na aprendizagem e desenvolvimento 

da criança, motivo pelo qual, dentro dessa 

perspectiva, um ensino deve estimular no sentido de 

se adiantar ao desenvolvimento já alcançado pela 

criança (WAJSKOP, 2013). 

Ao oferecer a criança o apoio e orientação do 

professor, a ela são dadas condições de resolver 

problemas mais complexos. Neste caso, ela faz uso 

da imitação, que contribui para que realize a 

atividade solicitada, e só o faz porque existe um 

desenvolvimento que está próximo de ela conseguir 

fazer sozinha. Ao contrário se fosse exigido dela algo 

muito distante do que sabe, ela não teria condições 

de fazê-lo, pois, a criança só pode imitar aquilo que 

se encontra na zona de suas próprias 

potencialidades intelectuais (VYGOTSKY APUD 

WAJSKOP, 2013). 

Para Oliveira (2011) o comportamento de 

crianças pequenas é profundamente definido pelos 

aspectos concretos das situações em que estão 

inseridas. Uma criança muito pequena sempre tem 

necessidades imediatas, sendo que o intervalo entre 
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o desejo e a satisfação é muito curto. No entanto, 

crianças em idades pré-escolares, são sujeitas a 

desejar algo impossível de se realizar 

imediatamente.  

Vygotsky (apud OLIVEIRA, 2011) afirma que o 

brinquedo nasce das necessidades não realizáveis 

de imediato. Os brinquedos são criados quando o 

indivíduo passa a experimentar tendências não 

realizáveis: com intuito de solucionar a tensão criada 

pela não realização de seu desejo, o indivíduo se 

envolve em um mundo imaginário no qual seus 

desejos podem ser concretizados no momento em 

que quiser. Esse universo é o brincar, a imaginação 

surge da ação, a situação imaginária da brincadeira 

está imbuída de regras de comportamento. Deste 

modo, evidencia- se que não há brincar sem regras, 

o brincar está envolto de regras sociais, por exemplo: 

a criança visualiza- se como mãe de uma boneca, 

nesta brincadeira ela imitará as regras do 

comportamento materno. O papel representado pela 

criança manifesta a relação desta com o objeto e 

sempre advém das regras. 

O brinquedo gera uma zona de 

desenvolvimento proximal no indivíduo. Durante o 

brincar, a criança se permite mais, supera o 

comportamento costumeiro de sua idade e de suas 

atitudes diárias, ela passa a ser maior do que 

realmente é, assim o brincar desperta a 
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aprendizagem que se desenvolve e se torna parte 

das funções psicológicas consolidadas do indivíduo. 

Vygotsky (apud OLIVEIRA, 2011, p. 137) 

conceitua: “A essência do brinquedo é a criação de 

uma nova relação entre o campo do significado e o 

campo da percepção visual, ou seja, entre situações 

no pensamento e situações reais”. Tais relações irão 

mediar toda a atividade lúdica infantil. Será também 

um relevante indicador do desenvolvimento desta, 

impactando no seu modo de ver e atuar no mundo, 

bem como suas atitudes futuras. 

Teoria do Desenvolvimento Infantil segundo 

Wallon 

Henri Wallon dedicou sua atenção à criança 

por acreditar que através dela é possível ter acesso 

à gênese dos processos psíquicos. Conduziu seus 

estudos com foco na inteligência e no 

desenvolvimento infantil integral, nas dimensões 

afetivas, cognitivas e motoras, tecendo críticas às 

concepções que reduzem a uma dessas dimensões 

o desenvolvimento humano (BARANITA, 2012). 

O teórico defende ainda que, ao realizar 

estudos que buscam a compreensão do homem, 

devem- se resgatar conhecimentos de outras áreas 

como a antropologia, a psicopatologia, a neurologia, 

entre outras, viabilizando uma compreensão 

completa da pessoa. (BARANITA, 2012). Para 

PILETTI e ROSSATO (2014) seu método envolve o 
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estudo das condições materiais do desenvolvimento 

da criança, no que tange às condições orgânicas e 

às exigências sociais que promovem o 

desenvolvimento do psiquismo. 

Na concepção de Wallon, o desenvolvimento 

do pensamento infantil é marcado por 

descontinuidade, crises e conflitos, é dialético, 

engloba mudanças que se dão por saltos, 

provocando reestruturações do comportamento, 

sobre as quais interferem um fator biológico 

(maturação do sistema nervoso, como novas 

possibilidades fisiológicas) e outro social (com o 

arranjo de novas possibilidades por meio de 

estímulos e situações novas) (OLIVEIRA, 2011). Do 

conflito entre esses dois aspectos desencadeiam- se 

a formação do pensamento e da inteligência.  

Wallon do que tange ao desenvolvimento da 

inteligência, se opõe a Piaget, pois a inteligência para 

ele, surge depois da afetividade, de dentro dela e 

conflitando com ela. Assim, alimentar a inteligência 

incide em primeiro alimentar a afetividade, não 

aceitando a possibilidade de haver um ponto terminal 

para a inteligência, haja vista que os processos 

mentais superiores são indeterminados (MALUF, 

2011). 

Oliveira (2011, p. 86) baseada em Wallon, 

afirma que o “psiquismo é uma síntese entre orgânico 

e o social”. Esclarece ainda que a afetividade é uma 

fase de desenvolvimento considerada mais arcaica, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Vanessa Mariano Antonio 1546 

pois ao desprender- se do organismo o homem 

tornou- se um ser afetivo e com isso caminhou 

lentamente diferenciando- se para uma vida racional. 

E durante todo o desenvolvimento da pessoa 

ocorrem momentos em que predomina o afetivo, em 

outros, o cognitivo. 

Para o teórico o desenvolvimento acontece 

por etapas que se diferem por suas características, 

sendo que, em sua sucessão ordenada, cada uma 

constitui preparação para as que se seguem e todas 

apresentam tipos particulares de interações entre a 

criança e seu ambiente (BARANITA, 2012). Cada 

estágio apresenta idades e durações variáveis e 

relativas, em razão das características individuais e 

das condições de existência. O que predomina é a 

busca pela identidade própria e o caminhar para o 

mundo adulto.  

Estágio Impulsivo- emocional (0 a 1 ano): 

Nessa fase, os bebês, inicialmente realizam 

movimentos reflexivos, involuntários, impulsivos e 

gradativamente passam a responder com afetividade 

às pessoas e, estas, por uma inabilidade da criança, 

intermediam as suas relações a com a realidade 

exterior. A partir desta mediação, o bebê passa a 

manifestar-se através dos gestos que dirige às 

pessoas. A afetividade fornece o primeiro e mais forte 

vínculo entre as pessoas, realiza a transição entre o 

estado orgânico e a sua etapa cognitiva, que é 
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atingida por meio da mediação social (MALUF, 

2011). 

A autora coloca ainda que para Wallon a 

missão inicial da emoção é produzir um efeito 

mobilizador na mãe, da qual necessita e depende por 

muito tempo para sobreviver. É através da 

expressividade emotiva que a criança se faz atender 

em suas necessidades. Desse modo, a comunicação 

infantil é emocional e primitiva e esta permitirá à 

criança o contato com o mundo da cultura humana, 

possibilitando-lhe o acesso ao universo das 

representações coletivas e gradativamente ao 

produto da acumulação histórica (MALUF, 2011). 

Até cerca de 1 ano de idade a criança está 

vivenciando ao máximo sua sociabilidade, sendo 

total ente dependente do contato com o outro para 

sobreviver. Nesse período, o interesse e o contato 

com objetos se dão à medida que estes lhe são 

apresentados pelo adulto. Com o desenvolvimento e 

a possibilidade de a criança exercer uma ação direta 

sobre as coisas, ela se dissocializa em uma 

individuação crescente. 

Estágio Sensório Motor e Projetivo: 

Caracteriza- se pela exploração dos objetos e dos 

espaços físicos, que ganha maior ampliação e 

autonomia, com a aquisição do caminhar. A partir 

deste ponto a criança se torna um ser com caráter 

cognitivo, ocupado com o conhecimento perceptivo e 

motor do mundo. Desse modo, o ato mental projeta-
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se em atos menores haja vista que o pensamento 

recorre do ato motor para se materializar (LIMA e 

ACIOLY-RÉGNIER, 2010). 

A afetividade impulsiva se fortalece pelo 

contato físico e se expressa pelos gestos. O ato 

motor lentamente diminui, dando lugar ao ato mental, 

e o pensamento é impulsionado pela fala. O 

aparecimento da linguagem rompe com o motor, 

representa um salto qualitativo no desenvolvimento, 

interioriza as condutas sensório- motoras e 

desorganiza- as. Em suma, a vida mental, para 

Wallon se alimenta da inibição da vida sensório- 

motora, e não da sua estimulação (LIMA E ACIOLY-

RÉGNIER, 2010). 

Estágio do personalismo (3 a 6 anos): A 

criança depara- se com o conflito que envolve o 

anseio por autonomia e, por outro lado, o vínculo 

fortalecido com a sua família. A tarefa principal é o 

processo de formação da personalidade, constitui 

para isso a consciência de si nas suas relações com 

o outro, e para tanto, nega o adulto. O pensamento 

está voltado quase que exclusivamente para si 

mesmo (MALUF, 2011). 

Segundo a autora com o ingresso da criança 

na escola, há determinado desprendimento da 

vinculação familiar e ao mesmo tempo um caminhar 

em sua autonomia, já que neste ambiente 

progressivamente surge a necessidade de que a 

criança sozinha faça escolhas, de atividades, de 
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jogos, de livros, de amigos, de brincadeiras. Ao 

mesmo tempo em que caminha para a autonomia, 

também imita com frequência o outro, como forma de 

inserção social. A criança imita os que a cercam, 

quem desperta sua admiração.  

A afetividade passa a ocorrer em um plano 

mais simbólico, apresentando- se por meio das 

palavras e ideias, incorporando os recursos 

intelectuais. Após os cinco anos de idade, segundo 

Wallon (1968), a criança vai transpondo, mesmo que 

lentamente, seus interesses do eu para as coisas. 

Nesse aspecto, a escola tem a tarefa de colaborar 

para retirar a criança de si, de suas ocupações, de 

seus interesses espontâneos e conduzi-la por 

atividades novas, exigindo dela mobilizações que 

levem a ser reforçada positivamente (PILETTI e 

ROSSATO, 2014). 

Estágio Categorial (7 a 12 anos): Com a 

diferenciação simbólica da personalidade, a 

inteligência avança no seu desenvolvimento e a 

criança a utiliza cada vez mais com a manifestação 

de interesse na exploração, no conhecimento e nas 

suas relações com os objetos e com o meio. Neste 

momento, procuram diferenciar o eu do não eu, o que 

é do seu ponto de vista do que é do outro. O gosto 

que manifesta pelas pessoas e coisas tem relação 

com as possibilidades e o poder em transforma-las, 

em manejá-las (MALUF, 2011). 
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No que se refere à ludicidade na concepção 

de Wallon qualquer atividade desenvolvida pela 

criança é lúdica, desde que exercida por ela mesma, 

antes de subordinar-se a um projeto de ação e 

transformação do meio. As atividades surgem 

livremente, realizando-se por prazer em executá-las, 

no entanto, tendem ao aperfeiçoamento, tornando-as 

aptas a entrarem em cadeias mais complexas. 

Wallon ao classificar os jogos infantis, apresenta 

quatro categorias: 

Jogos funcionais: Definem - se em 

movimentos simples de exploração 

do corpo, por meio dos sentidos. O 

indivíduo percebe o prazer de realizar 

as atividades que a evolução da 

motricidade lhe possibilita e sente 

necessidade de executar as novas 

aquisições, tais como: os sons, 

quando ela grita, a exploração dos 

objetos, o movimento do seu corpo. 

Esta atividade lúdica identifica-se com 

a “lei do efeito”. Quando a criança 

percebe os efeitos agradáveis e 

interessantes obtidos nas suas ações 

gestuais, sua tendência é procurar o 

prazer repetindo suas ações; 

Jogos de ficção: ênfase no faz-de-

conta, na presença da situação 

imaginária. Ela surge com o 

aparecimento da representação e a 

criança assume papéis presentes no 

seu contexto social;  
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Jogos de aquisição: Começam 

quando o bebê se empenha para 

compreender, conhecer, imitar 

canções, gestos, sons, imagens e 

histórias; 

Jogos de fabricação: São jogos 

onde a criança se entretém com 

atividades manuais de criar, 

combinar, juntar e transformar 

objetos. Os jogos de fabricação são 

quase sempre as causas ou 

consequências do jogo de ficção, ou 

se confundem num só. Quando a 

criança cria e improvisa o seu 

brinquedo: a boneca, os animais que 

podem ser modelados, isto é, 

transforma matéria real em objetos 

dotados de vida fictícia. (MALUF, 

2011) 

Estágio da adolescência: Ocorre um processo 

de quebra no equilíbrio afetivo, com a procura do 

adolescente por uma nova definição da 

personalidade, que é impactada pelas 

transformações corporais decorrentes das ações 

hormonais. Tem interesse em compreender suas 

inquietações, sua sexualidade, desejos, sua 

identidade de fato. Ao conhecer tais necessidades de 

busca por identidade, própria do adolescente, rumo 

ao mundo adulto, educadores e pais podem 

contribuir na medida em que dialogam e estabelecem 

limites, permitindo-lhes a escuta e o apoio (PILETTI 

e ROSSATO, 2014). 
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Ainda para os autores acima citados enquanto 

a criança exercia a imitação constante do adulto, o 

adolescente demonstra o desejo de diferenciar- se 

dele, em uma busca por transformações, pela sua 

própria mudança. Como a afetividade torna- se cada 

vez mais racionalizada, é possível que os 

adolescentes progressivamente teorizem sobre suas 

relações afetivas. 

A passagem de um estágio a outro não é 

linear, nem tampouco constitui-se em uma ampliação 

do anterior. Ao contrário, há todo um processo de 

reformulação, que pode envolver a formação de 

conflitos e crises, interferindo no comportamento. As 

exigências impostas pelas situações vivenciadas 

deixam funções mais elementares para trás, sendo 

controladas por outras mais amadurecidas, isto é, há 

uma integração das condutas mais antigas pelas 

mais recentes, denominada de integração funcional 

(MALUF, 2011). 

 No desenvolvimento desses estágios, com os 

conflitos que os constituem e na superação dos 

mesmos pela criança e pelo adolescente, a escola, 

os educadores, podem colaborar de forma 

significativa, com condutas que estabeleçam limites 

e apoios necessários para enfrenta-los, ao contrário 

de acirra-los. 

Finalmente a luz das concepções teóricas 

acerca do desenvolvimento infantil, é possível 

compreender que a ludicidade está diretamente 
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relacionada ao universo infantil, é algo nato na 

criança, assim, na educação, deve se considerar o 

direito da criança a infância. 
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Quando falamos em Síndrome de Asperger 

(S.A.) é imprescindível compreender as 

especificidades relacionadas a ela; isso de certa 

forma facilita a identificação e entendimento sobre o 

que envolve determinada patologia, tornando-a 

distinta das demais existentes e que de algum modo 

apresentam algumas características parecidas.  

Para que haja o entendimento da Síndrome 

em questão torna-se fundamental compreender sua 

origem, desde os primórdios de seu estudo, no qual 

segundo Moorre (2005, p.9) e Caires (2012, p.11- 13) 

a Síndrome de Asperger começou a ser observada 

efetivamente em 1920 pelo neurologista russo 

Schucharewa, que descreveu um conjunto de 

perturbações e limitações sociais da personalidade.  

Segundo os autores, anos mais tarde em 1944 

Hans Asperger, pediatra austríaco, constatou por 

meio de estudos e observações que algumas 

crianças tinham dificuldade em interagir com as 

demais. A partir dessa premissa ele observou que 

havia um conjunto de peculiaridades relacionado à 
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praxia motora, linguagem e afetividade nos quais a 

criança apresentava um comportamento 

inapropriado. A intelectualidade parecia-lhes normal, 

porém a comunicação gestual, social e afetiva eram 

desabituais às demais crianças. Outro aspecto que 

lhe chamava a atenção referia-se a fala formal, 

repetitiva e pedante, sempre presente no 

comportamento dessas crianças. Seus estudos foram 

publicados em alemão, cujo título era “Piscopatias 

Autistas na Infância” 

No mesmo ano, seguindo o viés dos estudos 

de Hans, Leo Kanner pedopsiquiatra norte 

americano, observou e descreveu os mesmos 

comportamentos em crianças consideradas autistas. 

Foi somente em 1981 através dos estudos de 

Lorna Wing, pedopsiquiatra inglesa que traduziu e 

utilizou a obra de Hans Asperger, que a Síndrome 

passou a ser conhecida. Wing publicou diversos 

estudos sobre a Síndrome a qual denominou 

“Síndrome de Asperger”. Apenas em 1994 a 

comunidade médica internacional reconheceu esta 

patologia incutindo a ela diagnóstico específico 

sendo descrita como um espectro do autismo. 

(GOMES, 2008, p. 22). 

Conforme elucida Cunha (2012, p.20-21) a 

Síndrome é um transtorno global do desenvolvimento 

caracterizada por dificuldades que causam ao 

“portador” inúmeros problemas, que se constituem 
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em uma tríade: comunicação, interação social e 

praxia motora. 

Embora seja considerada como um “espectro” 

do autismo existem diferenças entre autismo 

típico/clássico e a S.A., que demostram-se cruciais 

na determinação de um diagnóstico preciso, e até 

mesmo os recursos, abordagens e tratamentos 

adequados a serem adotados pelo profissional 

envolvido com a criança aspie. 

Conforme explica Wilson, faz-se necessário 

ressaltar que em maio de 2013 a última edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, o chamado DSM-V, após uma série de 

revisões, passa a considerar a Síndrome de 

Asperger como autismo leve. O autismo que antes 

era dividido em cinco tipos de transtornos 

denominados “espectros do autismo” (Autismo 

clássico, Síndrome de Rett, Transtorno invasivo do 

desenvolvimento, Transtorno degenerativo da 

infância e S.A.) agora é considerado apenas um 

Transtorno que varia somente em grau, do mais leve 

ao mais severo, sendo a S.A. considerada o mais 

leve. Os critérios de diagnóstico passam a abarcar 

conforme a Associação Americana de Psiquiatria 

DSM-V Development Team apenas três aspectos 

principais: Desafios de Linguagem, déficits sociais, 

comportamentos estereotipados ou repetitivos.  

Essas alterações segundo a autora foram 

feitas com a finalidade de facilitar o diagnóstico, pois 
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os espectros antes descritos apresentam pouca 

variação do autismo clássico, sendo assim torna-se 

mais correto definir o diagnóstico por grau 

(gravidade) considerando esses subtipos como 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Apenas a 

Síndrome de Rett não fará mais parte do espectro do 

autismo, ganhando um diagnóstico e DSM próprios.  

Nesse âmbito Cunha (2012, p. 20-22) reforça 

essa constante de que as diferenças são pontuais, 

mas somente a observação estreita permite a 

percepção de tais diferenças, haja vista que a criança 

aspie não apresenta retardo mental ou cognitivo. 

Portanto linguagem e cognição são fatores que 

permanecem frequentemente inalterados nas 

crianças aspies. Isso dificulta, como já aludido, o 

diagnóstico da Síndrome, pois essas crianças 

apresentam uma intelectualidade igual ou superior as 

neurotípicas. Portanto é imprescindível compreender 

as características específicas dos aspies para que 

haja uma intervenção coerente nas necessidades 

desse indivíduo.  

As atividades escolares permitem aos 

professores a observação estreita e assertiva, no que 

tange aos aspectos interpessoais, cognitivos e 

afetivos. As respostas dos alunos e seu 

comportamento frente à diversidade de desafios 

propostos pelo professor constituem-se ferramentas 

norteadoras de possíveis dificuldades de 

aprendizagem e ou patologias. 
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É por esse motivo que, segundo Caires (2012, 

p.7-8), as características (sintomas) da S.A são 

perceptíveis a partir dos quatro ou cinco anos, 

quando a criança inicia sua fase escolar e passa a ter 

na escola seu primeiro vínculo com a sociedade. A 

linguagem é outro fator que denuncia as 

características da Síndrome, pois nesta fase ela 

assume um papel comunicador e deixa de ser 

apenas verbal (nomeando coisas ou pessoas), 

passando a incorporar o uso de gestos e figuras de 

linguagem, os quais não são decodificados pela 

criança aspie. 

Mas ainda assim um bom diagnóstico é 

aquele que se vale de inúmeros “instrumentos” 

averiguadores. 

Conforme explana Williams e Wright (2008, 

p.15-17) esse diagnóstico costuma ser longo e 

demorado, pois existem outros fatores relacionados 

ao comportamento da criança que dificultam um 

diagnóstico preciso, a exemplo a surdez que pode 

ser um dos motivos do atraso de linguagem da 

criança, o retardo mental e até físico que nem sempre 

correspondem somente a S.A, além de traumas e 

inibições afetivas que dificultam uma interação social 

da criança com as demais crianças e até mesmo com 

a família. Para haver legitimidade e assertividade no 

diagnóstico de S.A. é preciso adotar alguns 

procedimentos padrões que versam entre 

entrevistas, escalas, observações e avalições a fim 
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de aferir comportamentos aspies nos seguimentos: 

social, cognitivo, afetivo, linguístico e motor. 

 Ainda segundo os autores, faz parte do 

diagnóstico de S.A. a constância e repetitividade do 

comportamento que a criança apresenta em todos os 

ambientes pelos quais ela passa (escola, residência, 

creche, comércio etc.). Esses problemas novamente 

relacionados à tríade salientada anteriormente, 

podem ser melhor compreendidos se pontuados 

conforme cada segmento a saber: 

Referente ao aspecto social, os problemas 

estão relacionados à falta de contato visual, falta de 

expressões faciais e gestos na comunicação, pois a 

criança não consegue interagir, brincar ou fazer 

amizades, não compartilha ou reveza brinquedos e 

jogadas; não compreende emoções alheias, nem 

demostra sentimento de compaixão ou empatia, não 

demonstra ou compartilha entusiasmo ou prazer. 

(WILLIAMS & WRIGTH,2008, p.17) 

A criança utiliza o mundo do “faz de conta” 

para expor seus medos, suas frustações, 

sentimentos, anseios e desejos, isto faz parte de seu 

desenvolvimento, e permite que suas impressões de 

mundo, bem como a representatividade do meio em 

que vive sejam recriadas através da brincadeira e da 

fantasia.  

Há também segundo Williams e Wright (2008, 

p.17-18), o aspecto da comunicação que apresenta 
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notáveis dificuldades na linguagem, e repertório 

imaginativo “pobre”; isso implica afirmar que a 

criança aspie não entende nem faz uso do faz de 

conta. Há como elencado acima, atraso no 

desenvolvimento da linguagem e compreensão de 

gestos; mesmo quando há linguagem, a criança não 

consegue dialogar; e compreender frases abstratas 

está aquém de sua capacidade, pois ela interpreta o 

sentido literal de uma frase. 

Segundo Moore (2005, p.20-21) se a frase for 

imprecisa ou tiver uma terminologia vaga ela não 

compreenderá. Por exemplo: se dissermos a uma 

criança aspie a seguinte frase: “Hoje está chovendo 

canivete!” sua reação imediata será se esquivar, se 

esconder, se proteger, pois ela assimilará o sentido 

denotativo e não o conotativo da frase e entenderá 

que canivetes estão caindo do céu.  

Existem outros aspectos atinentes à 

linguagem e à comunicação que englobam em seu 

sentido amplo a linguagem corporal ausente ou 

desarticulada incluindo movimentos estereotipados, 

percebe-se o discurso monótono, focado apenas em 

uma temática de interesse da criança e ainda a 

linguagem insistente, repetitiva e pedante. A criança 

não consegue compreender a linguagem, pois não 

reconhece o tom ou intensidade do discurso, a 

semântica e acentuação das palavras etc. Dessa 

forma sua fala nem sempre tem sentido e em alguns 

casos não há qualidade nesse discurso 
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(disprosódia). Em crianças com extrema ansiedade e 

sensibilidade ao contato sensorial a fala é 

extremamente reduzida e ocorre ecolalia. (MOORE, 

2005, p.22 - 25) 

Para Williams e Wright (2008, p.18-20) 

existem também os problemas concernentes ao 

comportamento repetitivo e inapropriado; esse 

aspecto envolve diversas características que 

demonstram claramente os anseios da criança aspie 

quando do relacionamento com o meio. Percebe-se 

nela uma exacerbada e intermitente preocupação 

com fatos ou coisas incomuns; são comuns 

movimentos repetitivos e estereotipados (enfileirar 

brinquedos, apegar-se exageradamente a um objeto, 

brinquedo etc.) além do apego à rotina e aos padrões 

de organizações dos objetos, de modo que a 

mudança causa-lhes irritabilidade e deslocamento. 

Estes mesmos autores, salientam que as 

características elencadas acima variam de criança 

para criança, algumas podem apresentar maior ou 

menor irritabilidade, compreensão, inteligência e 

interação. Tudo dependerá de como os sintomas se 

apresentam, sendo o conjunto deles determinante ao 

diagnóstico da síndrome. 

Desconhece-se a etiologia da Síndrome de 

Asperger. É pouco provável que seja uma causa, mas 

sim um conjunto de fatores que desencadeiam a 

origem desta Síndrome. Todavia, Martins (2000) 

considera que deve-se levar em conta dois grupos de 
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fatores etiológicos: os fatores de origem genética e os 

que envolvem a lesão cerebral. Quanto ao fator 

genético, a possibilidade de identificar um ou mais 

parentes, em primeiro ou segundo grau, com 

alterações compatíveis à Síndrome de Asperger é 

superior a cinquenta por cento. (CAIRES, 2012, p.13) 

Há segundo Williams & Wrigth (2008, p.41) 

outra característica a ser elucidada que se refere à 

teoria da mente, que tipifica as habilidades ausentes 

nas crianças com S.A., relacionadas à capacidade de 

compreender e interpretar sentimentos quando na 

interação com os demais. Isso significa que essas 

crianças não conseguem compreender e expressar 

sentimentos, perceber, prevenir, identificar e ainda 

interpretar as reações, gestos e expressões faciais 

dos outros. Não assimilam as regras sociais e não 

percebem a influência do seu comportamento no 

meio, além de manterem uma concentração voltada 

estritamente às próprias necessidades.  

Cumpre ressaltar que mesmo em face de 

suas dificuldades sociais e afetivas, a criança 

apresenta um potencial cognitivo muitas vezes acima 

da média das crianças neurotípicas. Esta inteligência 

está associada a sua extrema capacidade de 

memorizar e guardar dados, frases, textos; porém na 

maioria das vezes este aspecto é apenas mecânico, 

ou seja, a criança repete aquilo que internalizou 

mesmo que não tenha sentido. Sendo assim tanto no 

âmbito escolar quanto familiar, é importante 
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desenvolver as habilidades intelectuais respeitando 

as áreas de interesse da criança para que haja 

melhor aproveitamento dessas capacidades. 

(DUARTE et al,2007, p. 30) 

É sabido que o desenvolvimento infantil 

compreende em sua complexidade, as habilidades 

sensoriais advindas das experiências, estímulos que 

o meio escolar, familiar e social propiciam à criança, 

sendo que o aprimoramento de sua condição motora 

advém dessas experiências. Isso quando falamos de 

crianças neurotípicas, mas no que se refere a criança 

com S. A. essas habilidades não ocorrem da mesma 

maneira. 

A esse respeito Caires (2012, p.7) pontua a 

seguinte condição: de que a criança aspie apresenta 

dificuldades motoras que demonstram precariedade 

do tônus muscular. Esse fato é perceptível na 

realização de atividades simples do dia a dia como 

amarrar o cadarço, sentar-se, correr, gesticular, 

cumprimentar, aperto de mão, abanar as mãos etc. A 

postura costuma ser desarticulada e incomum e 

normalmente há dificuldades em correr em círculos, 

andar em linha reta ou na ponta dos pés. Tais 

evidencias explicitam também as dificuldades 

relacionadas à escrita manual (coordenação motora 

fina), equilíbrio, locomoção, lateralidade, agilidade e 

imitação de movimentos, sendo essas características 

semelhantes às do autismo. 
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Para pontuar adequadamente as dificuldades 

elegidas acima é necessário explicá-las 

detalhadamente: 

Interação Social: 

Segundo Moore (2005, p.28-30) a 

comunicação é o artífice principal de uma interação, 

por terem extrema dificuldade em interpretar e 

compreender o que ouvem e vivenciam as crianças 

aspies não conseguem se comunicar com eficiência. 

Necessitam de apoio para estabelecerem um diálogo 

e compreenderem o interlocutor. Por conseguinte têm 

dificuldade em expressar corretamente emoções e 

sentimentos, sendo, portanto, comum sentirem-se 

frustradas e até deprimidas. A ansiedade é outro fator 

agravante na interação social e nas práticas diárias, 

estando presente em situações que representam 

mudanças na rotina e nos espaços físicos da criança. 

Tais situações interpessoais associadas às 

mudanças constantes do meio, também causam 

irritabilidade, crises comportamentais, agressividade 

e isolamento. 

Ainda conforme a autora, há na fala da criança 

aspie uma tendência a repetir e concentrar a 

conversa apenas em um centro de interesse que 

pode ser bastante variado, desde coleções a 

dinossauros, animais, carros etc. Esse tipo de fala 

acaba afastando as demais crianças e conduzindo 

essa criança a um sentimento de solidão e uma 

condição de isolamento.  
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Vimos que essa criança não compreende as 

regras sociais e tem interesses restritos, estando 

sempre aquém da realidade atual que se apresenta. 

Isso em parte devido a sua “cegueira mental” que não 

lhe permite perceber sentimentos, emoções, 

expressões, afetividade etc. além de manter um 

contato visual distante, sem foco no interlocutor. 

(WILLIAMS & WRIGTH, 2008, p.35-38) 

Suas limitações sociais e neurológicas no que 

tange a interação social, segundo Cunha (2012, p. 

41-45) as condiciona a comportamentos 

inadequados e estereotipados. Uma ordem simples, 

ou uma negação a uma criança aspie pode lhe soar 

como ameaça, medo, ansiedade extrema e 

consequente crise comportamental. Como não 

conseguem interagir, compreender e expressar o que 

sentem ou querem ao interlocutor, podem apresentar 

comportamento extremamente agressivo, que 

variam entre gritos, choros, ofensas, autoflagelo, 

pânico, ataque de fúria e destruição etc. 

Linguagem: 

A linguagem costuma ser o elo entre locutor e 

interlocutor, sua compreensão e uso variam conforme 

o tipo de relação social que se estabelece, sendo ela 

de suma importância para que haja a comunicação 

efetiva. 

Uma criança neurotípica começa a utilizar a 

linguagem, basicamente para se comunicar; o mesmo 
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não ocorre com uma criança aspie que passa a utilizar 

a linguagem apenas para “expressar suas 

necessidades”. (BRENDEL,2010, p. 2-5)  

Para Orrú (2009, p.38-42) por apresentarem 

uma fala rebuscada e aparentemente correta e 

formal, poderíamos dizer que a criança aspie não tem 

problemas com a linguagem, mas na verdade essa 

fala formal pode ser a mera repetição de um anuncio 

de TV, filme, etc. Não há, portanto, uma função 

comunicativa e a criança apresenta variavelmente 

dificuldades semânticas, sintáticas, pragmáticas e 

fonêmicas no desenvolvimento da linguagem.  

Para elucidar as especificidades apresentadas 

na linguagem aspie Moore (2005, p. 12) pontua as 

seguintes características: 

• Discurso peculiar, que pode ser 

pedante na qualidade, repetitivo e/ou 

perseverativo; 

• Ritmo ou cadência de discurso pouco 

natural; 

• Inflexão monótona ou pouco natural; 

• Volume da fala não apropriado; 

• Uso idiossincrático das palavras; 

• Conversação excessiva, mínima 

(pequena) ou seletiva, que se mostra 

não apropriada para a situação ou 

idade da criança; 

• Interpretação literal da linguagem; 
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• Dificuldade para interpretar 

linguagem não verbal; 

• Habilidade reduzida para se 

comunicar e/ou compreender 

linguagem verbal quando a ansiedade 

é alta. (MOORE, 2005, p.12) 

Conforme aduz Caires (2012, p.6-8) no que se 

refere à fonêmica a criança tem dificuldade em 

diferenciar a variação e diferenças dos sons, 

confundindo-os. Referente à semântica percebe-se 

que a criança não entende ou conhece o 

sentido/significado de muitas palavras e as usam 

aleatoriamente sem função comunicativa; é frequente 

que utilizem neologismos. 

Há também, segundo Moore (2005 p.12-15), o 

aspecto sintático (gramatical) no qual a criança 

também apresenta dificuldade, costuma trocar a 

ordem gramatical das palavras, e não compreender 

as preposições, pois lhes parecem sem sentido. A 

linguagem pragmática depende em parte de 

entonação e gestos para que a comunicação ocorra, 

criança aspie não as compreende, interpretando 

literalmente conforme citado anteriormente, o sentido 

do que escuta. Isso implica entre outros aspectos na 

baixa qualidade da fala da criança que, na maioria 

das vezes costuma ser extremamente pouca e restrita 

às suas estereotipias ou necessidades. Em 

contrapartida algumas crianças costumam falar 

intermitentemente focando apenas em um assunto de 

seu interesse. 
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Integração sensorial: 

Para Cancino (2013, p. 121-125) o som, a 

luminosidade e sensibilidade ao toque, o olfato o tato 

fazem parte de um conjunto que se integra para 

proporcionar as respostas sensórias que 

intuitivamente usamos na vida cotidiana. A cada 

estímulo respondemos com uma interação sensorial. 

Dessa forma, a luz do sol, o som de buzinas, o cheiro 

dos alimentos, o impacto de uma corrida, o gosto de 

uma comida, entre outros fatores, causam reações 

nesse conjunto sensório despertando os cinco 

sentidos do ser humano.  

Segundo Mello (2007, p. 27-30), a criança 

com S.A. possui hiper ou hipo sensibilidade 

sensorial, o que significa que pode sentir com maior 

intensidade os estímulos descritos acima, ou não 

senti-los como uma pessoa comum. 

Esta hipersensibilidade, conforme a autora, 

pode desencadear crises e desconforto físico na 

criança, uma vez que ela poderá sentir dores de 

cabeça, náuseas, tonturas até agitação e 

hiperatividade etc. 

Já as crianças hipossensíveis apresentam um 

funcionamento errado do sistema sensorial, e muitas 

vezes não sentem dor, não percebem quando uma 

pessoa se dirige a elas não processam sons e 

qualquer outro estimulo de maneira comum. É 

completamente normal que na tentativa de sentirem 
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algo, elas apresentem estereotipias e maneirismos, 

como cheirar exageradamente um objeto ou tocar 

uma determinada textura entre outros 

comportamentos. (MELLO, 2007, p. 27-30) 

Tanto para hipo quanto para hiper a criança 

aspie pode parecer desajeitada, desatenta, e ter 

problemas com higiene pessoal; isso se deve a esse 

déficit no sistema sensorial. 

Motricidade: 

A motricidade, conforme aduz Kipp e Shaffer 

(2012, p. 229- 232), está, dentre outros aspectos, 

ligada à capacidade do indivíduo se locomover 

realizar tarefas, praticar esportes, andar e relacionar-

se com as demais pessoas e com o meio social no 

qual vive. Para compreendê-la devemos saber que 

existe um esquema corporal através do qual nossos 

membros se relacionam num funcionamento 

harmonioso combinando equilíbrio, lateralidade, 

ritmo, resposta viso-motora, execução de 

movimentos, entre outros. 

A coordenação motora fina, segundo os 

autores, é adquirida no decorrer do desenvolvimento 

da criança na medida em que cresce experimentando 

movimentos, sensações e atividades diferentes. 

Sabemos que um bebe primeiramente apresenta 

movimentos motores mais “grossos” e consegue 

segurar ou manipular objetos grandes, utilizando as 

duas mãos ou apenas uma, com dificuldade. 
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Posteriormente seus movimentos passam a ser mais 

precisos e finos, até chegarem ao que chamamos de 

movimento de “pinça”, no qual a criança é capaz de 

“pinçar”, manipular e segurar objetos pequenos que 

exigem maior grau de complexidade em seu 

manuseio.  

Uma criança aspie, segundo Gomes (2012 p. 

25-26), apresenta um alto grau de comprometimento 

motor. Apesar de isso ser um fato, não ocorre a todas 

as crianças com S.A. Suas disfunções motoras estão 

relacionadas a problemas neurológicos que 

comprometem uma série de habilidades necessárias 

à realização de tarefas do dia a dia. 

A percepção tátil, também é algo 

comprometido, uma vez que segundo Nilsson (2011, 

p.25-26), há uma imaturidade no sistema nervoso, 

fato que dificulta a interpretação ao serem tocadas. 

Outra disfunção sensorial que também apresentam, é 

a defensão sensorial que faz com que muitas crianças 

aspies se sintam incomodadas ao serem tocadas. 

Cunha (2012, p. 46-47) aponta para outra 

característica congruente à disgrafia, que se pode 

classificar como movimento de pinça, pois para essa 

criança, existe grande dificuldade em segurar o lápis, 

faz atividades físicas, manter o equilíbrio etc. Essa 

criança é hipotônica, ou seja, tem um tônus muscular 

pobre, tem dificuldade em manter ritmo ou imitar e 

executar movimentos. Sua dificuldade visuomotora a 

impede de copiar textos da lousa, de livros etc. 
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Atividades artísticas que requerem destreza manual 

também são difíceis a essas crianças. 

Processamento cognitivo: 

As características cognitivas de um indivíduo 

estão relacionadas a questões neurológicas e ou 

patológicas, em indivíduos neurotípicos há uma 

linearidade referente a cognição. Já em indivíduos 

que apresentam S.A. isso pode variar muito, estando 

essa variação sempre ligada ao grau de 

comprometimento desses indivíduos. 

A criança pode apresentar um Q.I. (quociente 

de inteligência) acima da média das crianças 

neurotípicas, ao passo que tem extrema dificuldade 

em perceber ou obter uma visão macro (geral) sobre 

determinado assunto. Seu pensamento costuma ser 

rígido (inflexível) e limitado aos seus centros de 

interesse; isso implica na dificuldade em se colocar 

no lugar do outro, compreendendo e respondendo as 

suas inquietações ou necessidades, além do apego 

à rotina e intolerância a mudança. (WILLIAMS & 

WRIGTH, 2008, p.64-70) 

Conforme Brendel (2010, p. 6), há a 

dificuldade em planejar e organizar ações e tarefas 

simples como o cuidado com os materiais de escola. 

A criança aspie não apresenta memória significativa, 

que é aquela que usamos para relacionar fatos, 

histórias etc., Ela pode decorar itens de uma lista sem 

relacionar a que contexto pertence tal lista. Por 
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exemplo, podem decorar todas as infrações de 

trânsito sem se quer relacioná-las à vida real. Essa 

capacidade de decodificar textos (hiperlexia) pode dar 

a falsa ideia de “superdotação”, uma vez que através 

dela uma criança aspie de seis anos pode ler um texto 

de alta complexidade, sem, contudo, entender o 

sentido do mesmo. 

Não obstante, muitos aspies apresentam 

habilidades superiores em determinadas áreas; 

mesmo assim suas dificuldades de relacionamento e 

interação social os impingem por vezes ao 

isolamento. 

De maneira geral percebe-se na criança aspie 

extrema necessidade de um trabalho adequado e 

multidisciplinar dirigido às suas especificidades. 

Além de uma perspectiva comportamental, a 

intervenção de um profissional poderá trazer ganhos 

significativos que conduzirá a criança a uma vida 

harmoniosa e plena dentro de suas limitações, mas 

na consciência das mesmas. 
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A ARTE NA ESCOLA 
 

Edneide da Silva Santos 
 

 

Na contemporaneidade, as diversas formas e 

estilos de arte utilizadas no passado são considerados, 

valorizadas e utilizadas para as variadas formas de 

produções artísticas. A arte continua transmitindo a 

emoção que seus criadores colocaram em cada obra, 

uma forma de expressão humana. Com a arte o homem 

passa a transmitir seus anseios, seus desejos, suas 

frustrações, enfim, sua personalidade. O inconsciente 

humano encontra na arte uma forma de se relacionar 

com o meio, livre de preconceitos. 

 

Inclusive na escola, a arte passa a ser utilizada 

como uma maneira de ensinar os mais diversos 

conteúdos. A expressão "educação através da arte", 

criada por Herbert Read em 1948 e, posteriormente, 

chamada de Arte- Educação foi uma das ideias mais 

utilizadas sobre o ensino de Arte e teve a contribuição 

de outros autores, como Viktor Lowenfeld que tratava da 

potencialidade criadora da criança. 
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Mas, como podemos observar o ensino da Arte 

não foi sempre compreendido desta maneira. No Brasil, 

na primeira metade do século XX, algumas disciplinas 

relacionadas com a Arte: Desenho, Trabalhos Manuais, 

Música, entre outras, faziam parte das escolas primária 

e secundária, mas, conforme encontramos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (1997, 

p.22): "O ensino de Arte era voltado essencialmente para 

domínio técnico, mais centrado na figura do professor; 

competia a ele transmitir aos alunos os conceitos ligados 

aos padrões estéticos". 

 

Já entre os anos 1920 e 1970, nas escolas 

brasileiras, o ensino de Arte passa a ter como objetivo o 

desenvolvimento natural da criança, as atividades que 

antes repetiam os modelos, passaram a seguir o que a 

criança necessitava para o seu desenvolvimento e o que 

contribuía para seu processo de criação. Também foi na 

década de 1920 que ocorreu um grande marco no Brasil 

em relação à Arte: a “Semana de Arte Moderna", 

precisamente no ano de 1922. Com a Semana ocorreu 
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um aumento no número de museus de arte moderna e 

contemporânea, grandes peças teatrais, sem contar o 

grande salto da música brasileira, tanto a erudita, quanto 

a popular. 

 

No final dos anos 1960 e 1970, tentou-se 

aproximar as manifestações artísticas que ocorreriam 

fora do espaço escolar com as que se ensinavam dentro 

dele. Verifica nesta época que um grande número de 

alunos participava de peças de teatros e festivais de 

canção que aconteciam fora do ambiente escolar. 

 

Quanto à preparação dos professores, o que se 

observa é que até 1960, existiam poucos cursos de 

formação nessa área. Professores de qualquer matéria 

e/ou com alguma habilidade artística poderiam assumir 

e ministrar as disciplinas de Arte. Os primeiros 

professores que se formaram em cursos de curta 

duração, seguiam a única alternativa que lhes era 

cabível: adotar documentos e livros que não eram 

voltados para o ensino de crianças, para darem suas 

aulas. 
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Por volta das décadas de 1970 e 1980, os 

professores de disciplinas como: Artes Plásticas, 

Desenho, Música, Artes Industriais e Artes Cênicas, 

deixaram suas áreas especificas para tentarem dominar 

o conjunto de Artes. Com isso, as especificidades de 

cada tipo de Arte foram sendo deixadas e os professores 

passaram a ter a crença de que bastavam apenas as 

propostas do ensino de Arte com atividades 

espontâneas seriam suficientes para o aprendizado dos 

alunos. 

 

O movimento de que teve seu início em 1948 com 

Herbert Read, começou a realmente ser difundido na 

década de 1980, com a finalidade de organizar e ajudar 

os profissionais de Arte que reconheciam a precariedade 

de conhecimento nesta área. 

 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) em 1971, a Arte passa a 

ser incluída no currículo escolar com o nome de 

Educação Artística, considerada uma atividade 

educativa e não uma disciplina como as outras. Já na Lei 
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9394/96, no artigo 26 inciso 2, a Arte passa a ser 

componente obrigatório nos diversos níveis da 

Educação Básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

foram elaborados em 1997, com a finalidade de apontar 

metas de qualidade para ajudando no ensino dos alunos 

para formar um bom cidadão. Os conteúdos são 

distribuídos em dez volumes, de 1ª a 4ª série. O de 

volume seis corresponde ao ensino de Arte. Ele destaca 

quatro formas de linguagens: Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro. A educação por meio da Arte cria um 

pensamento artístico, amplia a sensibilidade, a 

percepção, imaginação. Nos Parâmetros (1997, p.19) 

encontramos que: 

 

 

O ser humano que não conhece arte 

tem uma experiência de 

aprendizagem limitada, escapa-lhe a 

dimensão do sonho, da força 

comunicativa dos objetos a sua volta, 
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da sonoridade instigante da poesia, 

das criações musicais, das cores e 

formas, dos gestos e luzes que 

buscam o sentido da vida. (PNC 

1997, p.19) 

 
 
 

Junto com as orientações que surgiram no âmbito 

escolar, o ensino de Arte passou a ser difundido de uma 

forma um tanto quanto deformada. Lemas da época 

como "o que importa é o processo criador da criança e 

não o produto que ela realiza" e "aprender a fazer, 

fazendo", foram simplesmente aplicados à rede de 

ensino, mudando a ideia original, fazendo com que a 

criança realize atividades de Arte sem nenhuma 

orientação. Tornando o professor um ser passivo. 

 

Mas, apesar de todos os estudos desenvolvidos a 

respeito da importância do ensino da Arte e também a 

despeito da legislação a respeito, a Arte trabalhada na 

escola geralmente é desenvolvida de forma incompleta 

e, quando não, incorreta. As atividades envolvendo Arte 

muitas vezes são feitas sem nenhum objetivo, 
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carregadas de técnicas e padrões artísticos já utilizados. 

Quando o professor decide trabalhar alguma atividade 

artística, ele, muitas vezes, apenas entrega folhas de 

papel em branco e alguns lápis de cor aos alunos para 

que estes desenhem livremente. Falta a estes 

professores o conhecimento que esta atividade, o 

desenho livre, pode ter grande sentido para o aluno. 

Muitos destes profissionais trabalham este tipo de 

atividade apenas para que seus alunos possam estar 

ocupados durante um período da aula. 

 
 

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

O que acontece na educação em geral sobre o 

ensino da Arte, também se verifica na Educação Infantil, 

modalidade a qual nos propomos estudar. Nesta 

modalidade de ensino as atividades envolvendo a Arte 

se resumem, em geral, apenas em atividades com 

figuras prontas sem sentido algum para o aluno e, às 

vezes, nem para o professor. 
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A Educação Infantil tem para muitos a função de 

preparar os pequenos para o ingresso no Ensino 

Fundamental. Nela, são necessários que se 

desenvolvam habilidades cognitivas, coordenação 

motora, conhecimento de letras e números, além de 

bons hábitos de higiene e boas maneiras. Desta forma, 

a Arte nem sempre é bem vista pelos pais dos alunos da 

Educação Infantil, eles preferem que seus filhos venham 

para a escola para aprender a ler e a escrever, porque 

assim entendem que eles estarão sendo preparados 

para o futuro. 

 

O que os pais não conseguem compreender e, às 

vezes, nem a escola, é que nesse período que se devem 

explorar as diversas linguagens da criança para que a 

mesma possa ampliar suas capacidades cognitivas. E, 

com a Arte, pode-se obter grandes desenvolvimentos de 

tais capacidades, já que as crianças pequenas têm 

algumas peculiaridades como, por exemplo, não 

conseguem ficar muito tempo sentado, parado 

recebendo outras formas de conteúdos. 
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A Arte para as crianças sofre a influência da 

cultura existente. Cada lugar no mundo possui sua 

história, uma cultura. E, com a Arte, essa cultura pode 

ser transmitida para os alunos com uma mais fácil 

compreensão. Com as atividades desenvolvidas pelas 

crianças, podemos perceber seu contexto social, sua 

visão de mundo, seus sentimentos e desejos. 

 

Todo o processo de criação do aluno pode e 

deve ser enriquecido pelas ações do professor. As 

crianças chegam a Educação Infantil possuindo uma 

percepção da realidade um tanto quanto incoerente e 

fragmentada, trazem para as creches e pré-escolas o 

que dominam até o momento, e com as manifestações 

artísticas nos primeiros anos de vida, podem contribuir 

com uma compreensão de mundo mais ajustada, nas 

suas relações com o meio e com o desenvolvimento do 

psiquismo infantil. 

 

A valorização da Educação Infantil, a busca pelo 

conhecimento sobre a criança e sobre os seus 

processos de desenvolvimento e de aprendizagem, 
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vem se alargando desde que esta modalidade de 

ensino passou a fazer parte da Educação Básica, a 

partir da LDB de 1996. 

 
 

Em 1998, foi elaborado o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, documento composto 

por três volumes, que visa contribuir com as formas de 

funcionamento desta modalidade de ensino, o 

tratamento adequado a cada faixa etária e os eixos 

considerados mais importantes para estabelecer 

relações com o conhecimento: Matemática, Natureza e 

Sociedade, Linguagem Oral e Escrita, Artes Visuais, 

Música e Movimento. 

 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO EM ARTES 
 
 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997), a arte tem função tão necessária 

quanto os demais conhecimentos no processo de ensino 

a aprendizagem. Em sua essência, percebe-se que a 

arte tem como objetivo a transformação do ser humano 
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nos diversos setores da sociedade, sendo obtida pelo 

próprio exercício da arte, portanto a arte é considerada 

um auxiliar na educação. 

 

Dentro da arte o aluno tem espaço para expor 

suas ideias e até mesmo criar seu próprio conceito. 

Acredita-se que a arte é um importante processo dentro 

do trabalho educativo, pois procura através das 

tendências individuais encaminharem a formação do 

gosto, estimular a inteligência, desenvolver a criatividade 

e contribuir para a formação da personalidade do 

indivíduo sem ter como preocupação única e mais 

importante a formação de artistas. 

 

A função permanente da arte é recriar 

para a experiência de cada indivíduo a plenitude daquilo 

que ele não é, isto é a experiência de toda a humanidade 

em geral. A magia da arte está em que, nesse processo 

de recriação ela mostra a realidade como é possível de 

ser transformada, dominada e tornada brinquedo. 

(MOREIRA, 1997 p. 126 e 127). 
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Portanto, através da arte o homem pode 

despertar sua imaginação, levando a experiência fatos 

distante de sua realidade, além de proporcionar acesso 

ao mundo dos sentimentos, pois a arte leva a pessoa a 

ter essa oportunidade que muitas vezes não tem em seu 

cotidiano. Ao se referir que a arte leva o aluno a 

experiência fatos distantes de sua realidade, diz-se que 

isso pode ser realizado através do teatro, cinema e até 

mesmo ao ouvir uma música que recorde algo que ficou 

no passado. 

 

 

Segundo Barbosa (1995) em sua obra Teoria e 

Prática da Educação Artística arte podem ser 

consideradas um modo de organizar experiências. 

Quando se diz da necessidade de integrar a arte no 

processo educativo, quer se dizer que há maior 

necessidade de desenvolvimento dos processos 

mentais, Cabe ressaltar alguns objetivos dessa 

integração: 

 

1- desenvolver a percepção e a imaginação capazes 
de captar a realidade. 
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2- desenvolver a capacidade crítica, para analisar a 
realidade percebida. 

 

3- encorajar o processo criativo, os quais permitem 

novos respostas a esta realidade, até mesmo mudando-

a ou transformando-a. 

 

Diante desses objetivos apresentados na 

integração da arte no processo educativo verifica-se que 

é fundamental haver uma educação voltada à 

valorização dos processos cognitivos, na qual o aluno 

possa ter oportunidade de desenvolver sua imaginação 

e adquirir novos conhecimentos. Além disso, a criança 

precisa diariamente estar em contato com obras de arte, 

para que futuramente possa formar sua mente crítica. 

 
 

O PAPEL DO PROFESSOR DE ARTES 
 

 

Sabe-se que a qualidade do ensino é 

influenciada pela sala de aula, pelo espaço e pelos 

recursos materiais disponíveis. Dentro da educação, o 

Brasil enfrenta problemas econômicos característicos 
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dos países em desenvolvimento. Sendo assim é 

importante para o professor de arte que saiba quando é 

possível exigir e quando é necessário economizar, mas 

nem por esse motivo deve levar suas aulas a entrarem 

na rotina, pois será capaz de transformar o meio 

ambiente escolar em ambiente adequado ao trabalho 

criativo e de enriquecer sua sala de aula com diversos 

materiais facilmente adquiríveis na comunidade. 

 

Para desenvolver um trabalho eficiente, percebe-

se que é necessário que o professor sempre esteja 

buscando atualizar-se, indo em busca de novas 

metodologias, coisas novas para trabalhar na sala de 

aula com seus alunos. Além disso, é necessário deixar 

claro que o aluno só interessa por coisas que necessita 

ou quer fazer, diante disso, o professor deve fazer uma 

seleção de atividades interessantes que estejam ligadas 

com as experiências sociais do aluno. 

 

A metodologia pode ser considerada como o 

método em ação, onde o princípio do método (atitude 

inicial, básica, de percepção da realidade da prática 
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educacional). (...) Todavia, para que a metodologia 

cumpra este objetivo de ampliação da consciência é 

fundamental que ela tenha uma origem nos conteúdos 

de ensino. Considere as condições objetivas de vida e 

trabalho dos alunos e professores; utilize 

competentemente diferentes técnicas para ensinar e 

aprender os conteúdos (...) e os diferentes meios de 

comunicação. (FUSARI, 1998). 

 

A arte deve ser trabalhada com a presença de 

metodologias viáveis ao crescimento do aluno, sendo 

realizadas de acordo com a fase em que se encontra a 

criança. Nas creches inicialmente as metodologias 

devem estar voltadas ao brincar e posteriormente a 

atividades para o desenvolvimento da coordenação 

motora. Nas pré-escolas a criança tem prazer em 

realizar atividades livres, pois nesse período ela precisa 

usar sua energia, correr, pular. 

 

As crianças aprendem desde seus primeiros 

momentos neste mundo. Educar crianças com pouca 

idade não é apenas dar alimento e tomar os cuidados 
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necessários. Junto com carinho e cuidados higiênicos é 

fundamental que as crianças pequenas recebam 

estímulos que desenvolvam seus sentidos e 

posteriormente sua intelectualidade. O trabalho artístico 

é importante para que as crianças aprendam a explorar 

o mundo à sua volta. Existem inúmeros materiais que 

utilizamos como recurso de expressão, que auxiliam a 

criar coisas e colocar um pouco daquilo que somos no 

mundo (...). Iniciar o ensino de arte visual não significa 

apenas oferecer lápis, canetas, argila, massa de 

modelar, etc. (CRAIDY e K AERCHER, 2001, p. 109). 

 

Ao manusear livremente instrumentos e materiais 

a criança estará realizando seu primeiro passo na 

familiarização com recursos disponíveis para o 

desenvolvimento de sua expressão. No entanto, a 

criança terá oportunidade de progredir sua imaginação, 

criatividade e acima de tudo expor suas vontades. 

Dentro do ensino de artes, após o primeiro passo, o 

professor deve apresentar os mais variados tipos de 

suportes para o desenvolvimento de suas aulas como: 

papéis, tecidos, massa de modelagem, balões, caixas de 
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ovos, objetos industriais, garrafas plásticas, pincéis, 

lápis, canudos, tinta, lápis de cera e outros. O contato 

com a variedade de materiais de fácil acesso pode ser 

realizado em diferentes aulas. 

 

Craidy e Kaercher (2001) comentam em sua obra 

Educação Infantil Pra que te Quero? que no ambiente da 

educação infantil deve-se criar diferentes áreas como 

cantinhos destinados a realização de atividades 

variadas. Por outro lado, também podem ser feitos 

diferentes cantinhos para que se possam fazer 

atividades de representação como: 

 

• Teatro de marionetes: que possibilita a 

representação de vivências, com a oralidade e a 

musicalidade. 

 
• Oficina de pintura: para o desenvolvimento da 

representação plástica, trabalhando com cor, forma, 

linha, tamanho, volume, texturas. 

 

Já para crianças menores, pode ser criado um 

espaço onde haja almofadas, elevações, espelhos, 
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caixas e túneis, criação de cenários de circo, castelo ou 

praça, ou também cartazes com personagens para servir 

de apoio ao desenvolvimento da memória e da 

imaginação. 

 

A experimentação, a criação, a 

atividade lúdica e imaginativa que 

sempre está presente nas 

brincadeiras, no brinquedo e no jogo, 

são também os elementos básicos 

das aulas de arte para as crianças. 

(FERRAZ e FUSARI, 1999, p. 89). 

 

Além da realização das aulas com a presença da 

variedade de materiais julga-se indispensável à 

utilização de brincadeiras dentro das aulas como um 

meio imprescindível para o desenvolvimento pleno da 

criança. Dessa forma, considera-se importante a 

inclusão dos brinquedos e da brincadeira como parte 

integrante dos métodos e procedimentos educativos de 

um ensino de arte, envolvendo construção, 
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manifestação expressiva e lúdica, falas, gestos e 

movimentos. 

 

Para Bettelheim (1998) é com a brincadeira que 

se pode compreender como a criança vê e constrói o 

mundo. O autor afirma ainda que no brincar a criança 

expressa o que não consegue exprimir em palavras. 

Partindo disso, com as brincadeiras podem-se notar as 

preocupações e os problemas que estão presentes no 

imaginário da criança. 

 

Deste modo, pensa-se que o imaginário infantil 

faz parte da personalidade do indivíduo, pois é através 

deste que a criança vai estruturando o mundo em que 

vive. Por esse motivo acredita-se que a brincadeira 

também tem grande participação no desenvolvimento da 

criança. 

 

(...) é enorme a influência do 

brinquedo no desenvolvimento de 

uma criança. E no brinquedo que a 

criança aprende a agir numa esfera 

cognitiva, ao invés de uma esfera 
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visual externa, dependendo das 

motivações e tendências internas, e 

não por incentivos fornecidos por 

objetos externos. (VYGOSTSK.Y, 

1989, p. 109). 

 

Portanto, Vygotsky considera a brincadeira 

indispensável no desenvolvimento infantil, para ele a 

brincadeira é considerada um meio muito importante 

para que a criança possa desenvolver sua criatividade. 

 

A brincadeira é considerada como um 

recurso privilegiado do 

desenvolvimento da criança pequena 

por acionar e desenvolver processos 

psicológicos, particularmente a 

memória e a capacidade de expressar 

elementos com diferentes linguagens, 

de representar o mundo por imagens. 

(Barros, 1998, p. 210). 

 

O brincar nas aulas de arte é uma maneira 

prazerosa que leva a criança a experiência de novas 

situações e a motiva a compreender e assimilar mais 
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facilmente o mundo cultural e estético. Através da 

brincadeira a criança desenvolve-se, descobre seu 

papel, seu lugar e seu limite. 

 

Através do brincar a criança 

desenvolve seu lado emocional, 

afetivo, exprime suas pulsões e 

seus fantasmas assim como 

algumas áreas do domínio 

cognitivo. Terá maior desempenho 

na capacidade de registros, 

representação de análise, síntese, 

criatividade, pensamento e 

integração do mundo tanto externo 

como interno. (LUCKESI, 2000, p. 

112). 

 

A brincadeira é utilizada pela criança durante a 

infância como um meio pelo qual vai organizando suas 

experiências. No primeiro momento em contato com a 

brincadeira a criança repete o que viu o outro fazer, 

passando depois a realizar suas atividades conscientes, 
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descobrindo e recriando seus pensamentos a respeito 

do mundo em que vive, ou seja, através da brincadeira 

a criança torna-se capaz de realizar uma ação de 

substituição, tornando o ambiente prazeroso. 

 

Dessa forma com a brincadeira a criança cria uma 

situação ilusória passando a desenvolver sua 

imaginação e criatividade. Conclui-se que o brincar é 

urna atividade muito importante durante o processo de 

desenvolvimento da criança. Dentro da brincadeira a 

criança tem espaço para desenvolver suas capacidades. 

 

As crianças menores gostam de jogos e 

atividades artísticas que sejam de forma viva e criativa, 

quanto menores, mais curtas e simples deverão ser as 

atividades: amassar e modelar barro, pintar com pincel 

ou com a mão, rasgar e colar papéis, cantar e dançar 

pequenas músicas, encenar histórias com fantoches ou 

bonecos e outras. 

 

Por volta dos cinco anos de idade a criança já se 

aproxima da realidade, o jogo se torna mais construtivo 

através do qual deseja ter prazer em realizar um tema 
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ou atingir um determinado resultado. Ao se tornarem 

maiores, as crianças vão evoluindo o seu "brincar" 

passando dos brinquedos e jogos imaginativos para 

atividades que começam a envolver regras, passando a 

dominar a prática das regras. Se, num primeiro 

momento, por volta de seis ou sete anos, ela vê a regra 

como uma norma sagrada e imposta, mais tarde, será 

capaz de compreender seu funcionamento e que pode 

ser transformada de acordo com os objetivos da turma. 

Considera-se que seja indispensável que os 

educadores de arte percebam a necessidade de buscar 

trabalhar aulas criativas e estimulantes com a inclusão 

do brinquedo e da brincadeira, enfim da presença das 

atividades lúdicas como parte integrante dos métodos e 

procedimentos educativos, para que assim ocorra uma 

melhor interação entre os alunos, além de tudo para que 

os alunos compreendam a importância da arte em seu 

desenvolvimento completo. 
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SUPERVISÃO ESCOLAR: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

Roberta Rodrigues da Silva 

 

Desafios históricos 

A Supervisão Educacional a partir da Revolução 

Industrial, quando os supervisores se destacam em função 

do aumento do controle de qualidade e quantidade da 

produção recorrente da referida época. Nesse período 

surgiu a necessidade de se ter um profissional de produção 

das indústrias para que os trabalhadores realizassem o seu 

trabalho com competência. 

A Revolução Industrial, bem como o capitalismo, abriu 

caminho para a concepção de escola como uma empresa. 

Segundo Adami, etc. al., “inicialmente é importante 

entender o capitalismo faz constantes movimentos para 

poder manter-se como modo de produção vigente e, com 

eles superando suas próprias crises” (2006, p.245). A 

supervisão surge com a Revolução Industrial migrando 
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para as escolas com o advento da educação tecnicista. “A 

compreensão desta temática nos levou à busca de 

explicações mais amplas que evidenciam a inter-relação 

entre a organização da sociedade e os encaminhamentos 

dados à educação” (ADAMI, et al, 2006, p.245) 

Diante dessas exigências, a organização do trabalho 

deu-se nos modelos taylorista e fordista. Estes modelos 

eram pautados na repetição e na fragmentação do 

trabalho. 

Segundo Queiroz (2003), o taylorismo foi “o sistema de 

organização do trabalho que determinava a criação de 

regras em busca da maximização do rendimento da mão-

de-obra, com base na análise detalhada de cada tarefa a 

ser executada. Esse método surgiu das ideias de Frederick 

Winslov Taylor (1856 a 1917)” 

Decorrente da Revolução Industrial e do capitalismo, 

assim como a população, também aumentaram a procura 

e a matrícula na educação escolar. Devido à rapidez dos 

acontecimentos e às circunstâncias em que aconteceram, 

porém, as pessoas que eram encarregadas de ensinar não 
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tinham a preparação profissional para serem professores. 

Surge assim os ursos de formação e preparo para 

professores, que eram obrigatórios e de curta duração. 

Esses cursos passaram a existir para que as pessoas 

encarregadas de ensinar estivessem aptas e pudessem 

atender a demanda existente. 

O Programa Americano Brasileiro de Assistência ao 

Ensino Elementar (Pabaee) foi um recurso utilizado para a 

formação de professores de ensino primário. O Pabaee foi 

um acordo de cooperação técnica na tentativa de sanar 

estas complicações pedagógicas existentes, com o 

objetivo de atender os professores das três esferas 

educacionais-federais, estadual e municipal. 

O Pabaee não considerava o contexto sociocultural no 

qual estavam inseridas as escolas primárias, seus 

professores e seus alunos. O esforço era dos 

coordenadores americanos e brasileiros para o 

convencimento em torno de uma aceitação nacional das 

iniciativas técnica. 
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No primeiro semestre de 1959 predominou a realização 

de cursos intensivos que duravam de uma a três semanas 

durante o ano letivo ou no período de férias. Estes cursos 

aconteciam em Belo Horizonte ou de onde partiam as 

solicitações feitas pelas Secretarias de Educação dos 

diferentes Estados. Eram cursos que duravam 

aproximadamente dez semanas, para os quais eram 

convidados grupos de três participantes das principais 

escolas normais do país. 

A supervisão educacional era voltada somente ao 

ensino primário. Era o setor quem, segundo Medina (2002, 

p.40), “tinha a competência de inspeção, encarregada de 

fiscalizar o prédio escolar, a frequência de alunos e 

professores”. 

Outro marco importante na supervisão foi à 

promulgação da lei 5692/71. Esta lei tinha como objetivo 

reformar o ensino de 1º e 2º graus, atendendo às 

expectativas impostas pelo regime militar para dar conta da 

formação técnica (profissionalização) dos alunos, 

preparando bons empregados para atender ao grande 

crescimento empresarial. 
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A lei 5692/71 da reforma da educação veio responder 

à demanda do mercado econômico, que precisava formar 

o perfil do profissional de acordo com as exigências do 

capital. Assim, também a supervisão educacional foi uma 

profissão que, necessariamente, desempenhou sua função 

de acordo com o objetivo da educação na referida época. 

Na escola o supervisor desempenhava a função 

verificadora, inspetora e controladora das atividades dos 

professores. As escolas tinham ligação com as empresas 

preparando os alunos conforme a demanda. A Lei 5692/71 

foi revogada pela atual LDB (9394/96). Somente no século 

20 a Supervisão Educacional assume um caráter mais 

democrático, ampliando seu campo de trabalho e 

conquistando seu reconhecimento dentro do que lhe era de 

competência. 

Conforme as necessidades e particularidades 

escolares vão aumentando, também o serviço de 

Supervisão Educacional “[,,,] evolui para a forma 

combinada de treinamento e orientação com o objetivo de 

auxiliar todo o pessoal envolvido no processo pessoal e 

ensino”. (MEDINA, 2002, p.44). 
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No final da década de 70, início dos anos 80 do século 

20, começa-se a discutir as questões sociais e políticas 

com um viés voltado ao pensamento e ações libertadoras 

e, assim, consequentemente, os debates em torno da 

evolução e da função da supervisão educacional tomaram 

novo rumo.  

Diante, porém, deste momento de transição de 

concepções acerca da ação supervisora entre as décadas 

de 70 e 80 e os anos subsequentes, ocorre uma radical 

mudança de pensamento e na forma de atuação do 

supervisor. 

A questão era como supervisionar, em um momento 

em que as concepções eram indefinidas e a realidade 

educacional problemática. 

A partir da discussão das concepções de educação 

libertadora com valorização do sujeito, este profissional, 

bem como os gestores, passa a repensar a sua prática, 

provocados pelo próprio sistema. 

Ao final da década de 80 e início dos anos 90, houve 

uma renovação acerca da concepção de sociedade e de 
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escola, que anteriormente também valorizava o sujeito, 

porém a ênfase maior dava-se em relação aos conteúdos, 

métodos e técnicas empregadas pelos professores para 

ensinar. A partir deste momento passa-se a levar em conta 

a subjetividade dos alunos, as necessidades e as 

particularidades de cada um no contexto do processo de 

ensino e aprendizagem, considerando o sujeito na sua 

dimensão biopsicossocial. Além disso, o seu agir foi e vem 

até hoje, mesmo que lentamente, adquirindo autonomia, e 

o papel de possível agente de mudança do processo 

educacional. 

Com esta retrospectiva e possível constatar as várias 

mudanças ocorridas no âmbito educacional brasileiro, e 

que interferiram significativamente na definição das ações 

da equipe gestora da escola, da qual o supervisor é 

integrante. 

 

A supervisão escolar e as políticas públicas 

No cenário capitalista e globalizante em que a 

sociedade contemporânea está inserida, percebemos que 
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as concepções progressistas e capitalistas do 

neoliberalismo vem avançando não são sobre as leis 

políticas e econômicas do mercado, mas também vem 

mostrando todo o seu poder de dominação sobre os mais 

diversos setores da sociedade na busca do convencimento 

e aplicação das suas ideologias. Infelizmente as escolas 

são instituições que estão sendo diretamente afetadas por 

este poder dominante. 

Conforme palavras de Bispo (2011), “no discurso 

neoliberal este se mostra como único meio viável para 

salvar a sociedade dos males que a acomete”, escondendo 

os verdadeiros problemas da educação, transformando-a 

em objeto mercadológico que deveria objetivar a formação 

social do sujeito, porém o sistema educacional está mais 

preocupado em formar os indivíduos para o mercado de 

trabalho (Mao de obra qualificada) e para a sociedade 

capitalista e globalizada. Para Lima (2008, p.103) “na 

perspectiva neoliberal a qualidade da educação volta-se 

para a formação de mentalidades e comportamentos 

ajustáveis às demandas mercadológicas”. Ainda de acordo 
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com Bispo (2011), “na concepção neoliberal a educação 

deve além de formar para o trabalho, se transformar nele”. 

Concordamos com Lima (2008, p.103) quando este 

autor enfatiza que [“...] a qualidade que se tem como meta 

não é aquela que se privilegia na escola objetivando 

democratizar os conhecimentos acumulados e formar 

sujeitos críticos”. A escola, enquanto instituição 

essencialmente social e formadora de sujeitos, reproduz o 

contexto capitalista de dominação e manipulação subjetiva. 

Este poder/domínio manifesta-se por intermédio das 

políticas públicas que estabelecem o que como as coisas 

devem ser feitas dificultando o trabalho dos supervisores 

educacionais, pois a burocratização imposta pelo sistema 

é muito grande, resultado em um estancamento na 

realização das ações pedagógico-administrativas nas 

escolas. Segundo o autor, “as políticas públicas brasileiras 

incorporaram este projeto econômico, subordinando o 

setor na educação à nacionalidade do universo econômico” 

(LIMA, 2008, p.115). 
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As ações da escola em relação às políticas públicas 

estabelecidas são norteadas pelos planos de estudo, o 

regimento escolar, o currículo, o Projeto Pedagógico, que 

são construídos coletivamente e auxiliam no estudo, a 

organização, diagnóstico e esclarecimento da realidade 

escolar, permitindo um delineamento do fazer pedagógico 

e proporcionando uma autonomia limitada às escolas. Tais 

documentos são elaborados/pensados na escola, todavia, 

por serem derivados de leis e diretrizes já instituídas 

caráter ideológico. 

Existem, no entanto, contrapontos: ao mesmo tempo 

em que teoricamente as instituições educativas têm 

autonomia financeira e pedagógica, o sistema delimita 

essa autonomia impondo o que é e o que não é permitido 

fazer, estipulando, por exemplo, o valor da verba e o seu 

destino, elaborando programas/métodos de ensino, 

mascarando a autonomia da escola. Pressupomos que 

nem sabe da realidade da escola são os sujeitos que 

convivem todo o dia neste ambiente, e os gestores e 

demais integrantes da equipe tem a responsabilidade de 

administrar/decidir de forma conjunta o que é melhor para 
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ela. A escola, por meio de seus gestores, deveria ter mais 

liberdade pedagógico-administrativa para discutir e decidir 

as soluções mais adequadas para os problemas 

vivenciados no dia a dia. 

O exemplo citado é apenas um entre vários que se 

percebe no cotidiano escolar. O supervisor educacional 

aparece aí como profissional importante na organização do 

trabalho da escola, sendo ele o principal responsável por 

mediar à organização, elaboração e reelaborarão dos 

documentos normativos e organizados, na tentativa de 

melhor enquadrar a instituição no esquema do sistema, a 

fim de tornar a escola mais autônoma. 

Para que possamos lidar com a demanda das políticas, 

é indispensável compreender a escola em sua dinâmica e 

complexidade na interseção de aspectos internos e 

externos a fim de esclarecer a função do supervisor 

educacional. 

A escola faz parte de um sistema regido por 

autoridades superiores e depende das leis para funcionar, 

ou seja, ela é um sistema público de normas, princípios e 
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diretrizes organizacionais, pedagógicos e curriculares que 

a orientam, ordenam e regularizam. Lima acrescenta: “Em 

síntese, o estudo efetivado permite afirmar que não são 

unicamente os currículos que devem mudar, mas também 

as políticas destinadas à sua elaboração e posta em 

prática, bem como as fontes que iluminam os fundamentos 

teóricos das políticas educativas” (2008, p.116). 

 

A Supervisão Educacional e seus aspectos legais 

A escola, instituição de ensino voltada para a formação 

social do sujeito, está inserida em um contexto de três 

esferas: federal, estadual e municipal. O sistema seria o 

conjunto de instituições educativas unidas por normas e 

leis. “Libaneo, Oliveira e Toschi destacam-se que a escola 

é, assim, o espaço de realização tanto dos objetivos do 

sistema de ensino quanto dos objetivos de aprendizagem” 

(2011, p.296), 

E prosseguem Libâneo, Oliveira e Toschi: “na prática, 

significa que as análises críticas sobre o sistema de ensino 

e sobre o sistema de ensino e sobre as políticas 
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educacionais perdem a força analítica, se não tiverem 

como referência a escola e as salas de aula” (2011, p.296). 

As mudanças pensadas e mobilizadas para a escola e 

educação como um todo tem sempre como objetivo 

principal melhorar as condições de/para a aprendizagem, 

é em torno desta perspectiva que o sistema, na busca por 

uma unidade e intencionalidade de trabalho, devem ser 

motivos. A disparidade entre sistemas, objetivos e 

organização é minimizada nas escolas por meio da relação 

entre os órgãos gestores e instituições escolares, quando 

realizada de forma participativa e democrática, 

dependendo da postura de cada gestor e do modo de 

administrar.  

Para auxiliar na organização, normatização, 

atualização e discussão das questões educacionais, 

existem os Conselhos de Educação, o Ministério da 

Educação e as Secretarias de Educação. 

Nesta perspectiva temos o supervisor educacional 

como um dos agentes principais da organização da 

instituição escolar. Teve sua função regulamentada da 

seguinte forma, conforme a Assers (2011): 
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As atribuições do Supervisor Educacional estão 

descritas no Projeto de Lei da Câmara 132/005: 

Art.4º São atribuições do Supervisor Educacional: 

I – coordenar o processo de construção coletiva e 

execução da Proposta Pedagógica, dos Planos de 

Estudo e dos Regimentos Escolares;  

II – investigar diagnosticar, planejar, implementar e 

avaliar o currículo em integração com outros 

profissionais da Educação e integrantes da 

Comunidade; 

III – supervisionar o cumprimento dos dias letivos e 

horas/aula estabelecidos legalmente; 

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos 

docentes nos estabelecimentos de ensino; 

V – assegurar o processo de avaliação da 

aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos 

com menor rendimento, em colaboração com todos os 

segmentos da Comunidade Escolar, objetivando a 

definição de prioridades e a melhoria da qualidade de 

ensino; 
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VI – promover atividades de estudo e pesquisa na área 

educacional, estimulando o espírito de investigação e 

a criatividade dos profissionais da educação; 

IX – planejar e coordenar atividades de atualização o 

campo educacional; 

X – promover ações que objetivem a articulação dos 

educadores com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração com a escola; 

XII – assessorar os sistemas educacionais e 

instituições públicas e privadas nos aspectos 

concernentes à ação pedagógica. 

 

O Projeto de Lei aqui explicitado foi elaborado e 

debatido durante dez anos na tentativa de estabelecer uma 

ética profissional, regularmente e determinar parâmetros 

de atuação para o profissional supervisor. 

Em termos de legislação, no entanto, os 

supervisores educacionais têm amparo na Lei nº 7132, de 

13 de janeiro de 1978, que, mesmo que antiga, traz 

atribuições e deveres do supervisor educacional. 
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº9394/96 apresenta, de 

maneira sucinta e resumida, a Supervisão Escolar em seu 

artigo 64: 

A formação de profissionais da educação para 

administração e planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica será 

feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de 

ensino, garantida, nessa formação, a base comum 

nacional (CURY, 2002, p.102). 

Em dezembro de 2005, todavia foram aprovadas, 

por meio do Parecer CNE/CP nº 5/2005, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Pedagogia. 

A partir de 2006 efetivou-se esta mudança nas 

diretrizes curriculares do curso de Pedagogia. Antes dessa 

data o estudante que cursava Pedagogia podia cursar a 

habilitação específica para Supervisão e Orientação 

Educacional. A habilitação ocorria de forma concomitante 

ao curso, porém era realizado em regime de aula 

diferenciado. A partir de 2006 tais habilitações foram 
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extintas do curso de Pedagogia. Segundo a resolução 

CNE/CP nº1, de 15 de maio de 2006: “Art.10. as 

habilitações em cursos de Pedagogia atualmente 

existentes entrarão em regime de extinção, a partir do 

período letivo seguinte à publicação desta Resolução” 

(2006, p.5). O sujeito para estar devidamente habilitado 

precisará fazer a formação especifica depois do curso de 

Graduação e para tal deverá fazer uma Pós-graduação, 

tornando-se então especialista na área escolhida. 

Associações como a Asssers vem abrindo caminho 

para a discussão sobre a função supervisora. Assim, 

também, um grande passo dado pelos supervisores, porém 

a nível nacional é a criação da Associação Nacional de 

Supervisores Educacionais do Brasil (Anseb), conforme 

fragmento do jornal intitulado “Inovação” que é organizado 

pela Assers e foi publicado na última edição do 

quadrimestre de 2008. 

Acreditamos que tais associações contribuem para 

despertá-lo dos profissionais da educação, pois é possível 

a união de pessoas voltadas para o mesmo objetivo e se 
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fazendo atuantes naquilo que acreditam de uma maneira 

coerente e construtiva para a sociedade. 

Apesar dos poucos subsídios legais que a 

Supervisão Educacional possui, cada supervisor constrói, 

na medida do possível, o seu fazer pedagógico na prática 

cotidiana e na valorização da coletividade, buscando a 

sintonia do seu trabalho com o da escola e com os demais 

sujeitos da comunidade escolar. Uma instituição educativa 

com profissionais de qualidade tem uma personalidade 

especial, objetivos traçados, valorizando suas equipes 

internas, alunos, pais e comunidade, o que torna a prática 

educativa mais próxima da realidade vivida. É importante e 

fundamental, porém, lutar para manter as conquistas 

democráticas, mesmo que determinados momentos elas 

deixem a desejar. 

Reiteramos que o agir do supervisor educacional é 

baseado na legislação vigente, mas se dá essencialmente 

na integração e diálogo entre sujeitos. 

 

A identidade do supervisor 
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É importante explicitar o conceito de identidade, bem 

como algumas categorias elencadas essenciais na sua 

constituição. 

Teixeira e Carvalho explicitam o conceito de identidade: 

De acordo com a concepção psicossocial, identidade é 

compreendida como o processo de construção do eu, que é 

representado pela totalidade dos traços, atributos, imagens, 

conceitos e sentimentos que o representam e que são 

construídos na relação dialética que estabelecemos com a 

realidade social. Desse modo, a compreensão da identidade 

envolve a compreensão de suas múltiplas determinações. 

Essa concepção, de identidade pode ser entendida por meio 

de três chave: identidade é articulação da igualdade e da 

diferença, é questão social e política e é metamorfose que 

tende à emancipação (2009, p.164). 

 

A identidade é uma construção social e não natural. 

Nesse sentido, Teixeira e Carvalho asseveram que, 

“portanto, para cada papel social que desempenhamos, 

determinada personagem se configura e uma identidade é 

pressuposta [...] por meio das minhas atitudes, do meu 

comportamento ou ainda por meio daquilo que os outros 
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acham que estou sendo” (2009, p.164). Com base nestas 

palavras trazemos categorias constitutivas do eu 

supervisor. 

• Os saberes adquiridos ao longo da vida, 

• Saberes de formação (acadêmica e 

continuada) 

• Os saberes adquiridos com a prática 

pedagógica. 

 

Os saberes adquiridos ao longo da vida ou saberes 

pessoais dependem da história da vida dos sujeitos, das 

suas crenças, valores e aspirações. Estes saberes são 

constituídos do perfil social e profissional dos supervisores 

educacionais (TEIXEIRA; CARVALHO, 2009, p.185), e os 

fatores que implicam a decisão pela profissão são as 

contribuições da formação, constituição de identidade 

profissional e o sentimento que os supervisores vivenciam 

no exercício da profissão”. 

A formação acadêmica e continuada na constituição 

da identidade do supervisor fortalece o elo entre teoria e 
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prática. Contribuindo para que o supervisor construa uma 

nova postura de trabalho diante de novas exigências. 

Teixeira e Carvalho complementam dizendo que: “as 

múltiplas contribuições da formação incidem sobre o 

processo de constituição de identidade do supervisor e, 

consequentemente, sobre sua autonomia profissional” 

(op.cit, p.173). 

Os saberes adquiridos na prática pedagógica 

ancoram-se no fato de que como alertam Teixeira e 

Carvalho (2009), “se aprende a ser supervisor. Estes 

supervisores veem o dia a dia da ação supervisora como 

processo de aprendizagem que aos poucos os tornam de 

fato supervisores, pois é no fazer, no exercer a profissão 

que a identidade profissional dos supervisores se constitui” 

(2009, P.171). 

O processo de construção/constituição da 

identidade profissional do sujeito acontece e se caracteriza 

por sua processualidade histórica e ocorre no cotidiano do 

fazer pedagógico. 
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Teixeira e Carvalho (2009, p.161) argumentam que 

a identidade supervisora é multifacetada, por isso 

dependente das condições em que o movimento de 

constituição da identidade desse profissional ocorre”. 

A Supervisão Educacional tem passado por uma 

crise de identidade em razão do descrédito que a cerca e 

ao modo como esta profissão é vista e considerada pelos 

demais sujeitos escolares e pela legislação. Estes 

caminhos estão levando esta função a ser reconhecida, 

denominada e conceituada como coordenação. 

De fato, a coordenação se resume em uma das 

funções chave do supervisor, e, em muitos locais, esta 

função vem assumindo tal denominação também em 

função do campo de abrangência de ações que designa. 

Já o descrédito é uma consequência que a 

Supervisão Educacional assumiu ao longo de sua história, 

em razão do caráter extremamente controlador que 

exercia. Essas consequências de certa forma 

estigmatizaram a função supervisora juntamente com o 

significado do nome da função. Rangel e Ferreira define 
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Supervisão enquanto visão sobre o processo pedagógico 

no interesse de perceber as articulações de seus 

elementos “(2011, p.23). O significado etimológico da 

palavra supervisão significando a visão que se tem sobre 

alguma coisa, acaba contribuindo para a caracterização 

como função controladora. 

Em Ferreira (200, p.83) a palavra controle é definida 

como: “ato ou pode de controla. Fiscalização exercida 

sobre as atividades de pessoas, órgãos. Etc., para que não 

desviem das normas estabelecidas”. Definição esta 

resultante do cunho autoritário de que era revestida a 

função na época do movimento tecnicista que não atendia 

às necessidades de um sistema aberto de ensino. 

Por outro lado, Rangel caracteriza a função como 

ela deveria ser compreendida e colocada em prática, bem 

como aponta outro sentido ao significado da palavra 

supervisão: “Nessa concepção, as habilidades do 

supervisor se definem e se realçam. O supervisor, então, 

será aquele capaz de pensar e agir, com inteligência, 

equilíbrio, liderança, autoridade, dominando 
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conhecimentos técnicos e de relações humanas”. (2000, 

p.71)[grifos do autor] 

O que vem acontecendo não só uma mudança na 

denominação da função, mas a mudança é também 

conceitual. Hoje a denominação coordenador/coordenação 

pedagógica vem substituindo a denominação e o conceito 

de Supervisão Educacional. 

Conforme Rangel e Ferreira ressalta que o 

supervisor educacional tem a sua especificidade voltada à 

organização dos métodos e processos de ensino e 

aprendizagem do professor. Dentro de sua atividade há 

aspectos específicos desenvolvidos somente por este 

profissional, porém em interação com os demais sujeitos 

escolares. 

Quem são os supervisores que atuam nas escolas? 

Os supervisores põem ser professores que são remetidos 

à função, escolhidos/indicados pela direção da escola, ou 

podem ser pedagogos, com uma formação especifica na 

área da Supervisão, podendo ser efetivados via concurso 

público. 
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O que, no entanto, os professores sabem para 

desenvolverem o trabalho de supervisores? Geralmente o 

que vemos nas escolas é um professor sem a formação 

especifica assumir esta função, muitas vezes, sem o 

entendimento/conhecimento necessário. São escolhidos 

pela proximidade relacional que tem com a direção da 

escola. Essas características não são suficientes para dar 

suporte para trabalhar na supervisão de uma escola. Este 

supervisor terá condições de agir adequadamente em cada 

situação? Enfim, não basta um profissional ter a prática 

pela prática, mas sim a práxis, a prática em relação à 

escola fundamentada na teoria. 

 

Afirma Romagnani sobre este tema: 

Com base nesse cenário, a identidade do profissional 

da educação se expressa numa tendência atual de 

formação contínua e ampla no desenvolvimento de 

competências essenciais, como responsabilidade, 

envolvimento, compromisso, trabalho em equipe, 

qualidade, criatividade rigor técnico e conceitual, 

aprendizagem contínua, comunicação, liderança, 
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iniciativa, entre outros. Eis o desafio de ser 

permanentemente aprendiz no ofício de ensinar. 

(2010. P.50) 

Um aspecto importante, porém, às vezes 

negligenciado, na constituição da identidade do supervisor 

educacional é a formação/preparação que o sujeito tem 

para atuar. A pessoa trabalha na supervisão pode ter a 

formação específica, mas não ser competente para a 

função. Sabemos que competência não se adquire de um 

dia para o outro, mas esse é um fator importante, porém 

relativo na construção da identidade do supervisor. Assim 

as relações estabelecidas entre as pessoas do ambiente 

de trabalho em que se encontra e a própria valorização 

enquanto profissional são outros dois fatores que também 

determinam a constituição do eu supervisor. 

Teixeira e Carvalho complementam: 

Devemos, ainda, destacar que a formação do 

supervisor escolar não se dá em contexto isolado, mas 

o próprio processo formativo envolve interações com 

outras pessoas, em ambiente onde o elemento 

humano é decisivo e dominante, pois nestas 
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interações, valores, sentimentos, atitudes permeiam 

as relações interpessoais. (2009, p.171) 

A partir do momento em que o educador s sente 

pertencente/familiarizado com o ambiente/função em que 

trabalha, tem uma boa relação com a equipe escolar, é 

seguro de si e do que sabe, pressupõe-se que este está 

preparado para atuar na função supervisora, executando 

sua tarefa com autonomia, qualidade e segurança. Ainda 

para Teixeira e Carvalho: 

Essas múltiplas contribuições da formação incidem 

sobre o processo de constituição da identidade do 

supervisor e, consequentemente, sobre sua autonomia 

social [...] é possível perceber mudanças no que diz 

respeito à compreensão que os supervisores têm 

sobre sua profissão e especialmente na atividade que 

desenvolvem. Tais mudanças são requisitos 

fundamentais para se mudar práticas consolidadas e 

há muito ultrapassado (p.173). 

Assim, também as experiências vividas, e os 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida, da 

trajetória/prática escolar, influenciam diretamente na 

constituição da identidade do supervisor educacional, 
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ajudando-o a construir/reconstruir o seu campo de 

trabalho, definir estratégias e objetivos para a função em 

consonância com a proposta pedagógica da escola, pois a 

identidade do profissional reflete em sua prática e, 

consequentemente, na prática dos outros respectivamente. 

Reiteramos que o processo constitutivo de identidade 

do supervisor é social, portanto, “nos permite de certo 

modo afirmar que a definição previa de papeis sociais visa 

garantir a manutenção da estrutura social, e isso nos 

remete à ideia de que a identidade além de ser questão 

social, é, sobretudo, questão política” (Teixeira; Carvalho, 

2009, p.165), possibilitando assim, as diversas 

configurações de identidade. 

 

O supervisor e o agir pedagógico 

Inicialmente é importante explicitar quais, no nosso 

ponto de vista, seriam as quatro funções chave do 

supervisor: a mediação, a coordenação, o trabalho coletivo 

e a articulação.  
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A mediação define-se, segundo Ferreira em “ato ou 

efeito de mediar. Intervenção, Intercessão, Intermediação” 

Efetivamente, neste caso, na relação professor-aluno, 

professor-supervisor, na busca da aprendizagem pelo 

conhecimento. O supervisor desempenha o papel de 

mediar estas relações no sentido de melhor conduzi-las 

para que o processo de ensino e aprendizagem se 

concretize. Lembrando que o supervisor é, sobretudo 

especialista em metodologias de trabalho do professor, 

cabe a ele a responsabilidade de estar em meio a estas 

relações, buscando orientar, auxiliar, coordenar 

pedagogicamente as ações dos sujeitos no processo 

educativo. 

A palavra coordenador significa coordenar, ou ordenar 

de novo, no entanto, o supervisor enquanto organizador do 

fazer pedagógico é também um coordenador no sentido de 

organizar de novo o que já está instituído de acordo com a 

proposta político-pedagógica da escola. 

O trabalho coletivo consiste em os sujeitos de a 

instituição escolar trabalharem unidos, em reciprocidade, 
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em prol de um objetivo comum, pensando, no grupo 

escolar e não somente em si. 

O supervisor tem função articuladora, pois para mediar 

e coordenar é importante que este seja flexível, harmônico 

em suas ações, lidando com cada situação diferentemente 

conforme a exigência de autoridade, controle, afetividade, 

dialogicidade etc. 

Estas quatro funções básicas são consideradas 

fundamentais no agir cotidiano do supervisor educacional. 

É indispensável desempenhá-las coerentemente, e assim, 

como expõe Grinspun, “proporcionando meios e condições 

para melhor formar o aluno, enquanto pessoa humana” 

(2008, p.150) 

A Supervisão Educacional ainda carrega fortes traços 

da ação extremamente controladora sobre a organização 

escolar, e, constantemente, vem sendo confundida com a 

Administração Escolar. Os supervisores realizam, muitas 

vezes, atividades que não são de sua alçada, deixando de 

lado as questões realmente pedagógicas e de sua 

competência, assumindo papel de tapa-furo, quebra-galho. 
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Atribui-se este fato à ausência de uma proposta de trabalho 

clara e concreta que defina as atividades que constituem o 

território próprio de atuação do supervisor educacional. 

Uma grande dificuldade que se manifesta na prática 

cotidiana do supervisor educacional é o excesso de 

burocracia imposta pelo sistema, bem como as tarefas 

(administrativas, financeiras...) que não cabem a ele, mas 

que lhe são atribuídas pela carência de recursos humanos. 

Esperar pelo sistema é um atraso político-pedagógico 

para as escolas. A escola pode, enquanto equipe discutir, 

decidir e entrar em um consenso, em uma unidade de 

pensamento enquanto instituição autônoma, agilizando o 

processo e facilitando o sistema de organização do espaço 

escolar, tomando cuidado para não esquecer que a escola 

é uma instituição que tem autonomia, mas não soberania, 

não podendo ignorar as leis, mas tendo liberdade para 

tomar atitudes próprias para melhor organizar o fazer 

pedagógico. 

Ter prioridades e uma questão de adequar o trabalho 

escolar ao que foi citado anteriormente, pois quando se tem 
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clareza do que está sendo priorizado dentro de uma 

instituição cria-se uma unidade de pensamento de ações, 

ou pelo menos se busca por uma, o que ajuda a 

fundamentar e situar o trabalho em equipe neste espaço, 

procurando um caminho a seguir e objetivos a alcançar. 

Definir o que deve ser priorizado, objetivando, 

determinando uma linha de ação no espaço escolar é uma 

tarefa imprescindível e que deve ser tomada 

coletivamente. 

Na Supervisão Educacional a legislação não é 

específica na delimitação da função deste profissional; 

para isto é necessário procurar alternativas que mostrem 

um caminho, um norte para a prática. 

Nesta perspectiva, o supervisor educacional enquanto 

profissional que ocupa importante lugar/função na escola, 

é encarregado das ações especificas para efetivar e 

dinamizar o fazer pedagógico no sentido da produção do 

conhecimento e da formação do sujeito social. 

A atuação do supervisor educacional é reconhecida por 

lei (LDB 9394/96) e este é caracterizado a priori por ser 
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agente transformador do processo educativo, auxiliando na 

superação dos conflitos e desafios educacionais 

contemporâneos, apesar da falta de definição acerca da 

função/ação do supervisor, que pode ser ocasionada tanto 

pelo sistema (legislação) quando por parte dos 

documentos elaborados na escola a fim de organizá-la. Na 

verdade, sem saber bem o que fazer, o supervisor faz de 

tudo um pouco; por esse motivo, esta função ainda é vista 

de uma foram nebulosas nas escolas. 

Assevera Ferreira sobre este tema: 

Seu compromisso, em última instancia, é a garantia de 

qualidade da formação humana que se processa nas 

instituições escolares, no sistema educacional 

brasileiro. Não se esgota, portanto, no saber fazer bem 

e no saber o que ensinar, mas no trabalho articulador 

e orgânico entre a verdadeira qualidade do trabalho 

pedagógico que se tornara mais verdadeira em seus 

compromissos humaniza dores, quando expressar e 

servir de polo-fonte de subsídios para novas políticas 

e novas formas de gestão na intensidade espaço-

temporal de transformações que a era da globalização 

ocasionou (2000, p.237-238) [grifos o autor] 
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Com base nas palavras de Ferreira, conforme 

citação anterior recorremos a Medina para pontuar o que, 

em nosso ponto de vista, deveriam ser as ações cotidianas 

do supervisor atualmente: 

As atividades com presença física dos professores de 

classe são chamadas diretas (reuniões pedagógicas, 

visitas, entrevistas). As outras atividades que 

acontecem sem a presença física do professor são 

chamadas de indiretas. Nesta classificação incluem-

se: as atividades burocráticas de ordem administrativa 

e pedagógica [...] (2002, p.101) 

Salerno (2010, p.9) contribui ainda a respeito da 

atuação do supervisor, também postulando ações deste 

profissional, tais como: 

• Agente transformador – trabalhando para superar 

dificuldades e desafios. 

• Assessorar a prática pedagógica transformadora – 

clareza de sua historicidade e reconhecimento de 

seu papel, mediados por atitudes concretas no 

cotidiano de trabalho. 
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• Articulador do projeto de educação – profissional 

comprometido com seus pares e com vistas à 

efetivação das aprendizagens. 

• Integrante do corpo de gestores – estabelecendo 

indicadores de qualidade, para estabelecer como 

meta, definindo o percurso do trabalho por meio do 

diálogo franco, integrando os interesses e 

necessidades da comunidade local, numa prática 

educacional qualificada, adotando os instrumentos 

de gestão necessários. 

• A significação da nomenclatura da função – o prefixo 

super não deve remeter à sua posição hierárquica 

superior, mas sim a uma visão do e sobre o 

processo de aprendizagem, expressando uma 

ampla visão, proporcionando elementos de 

integração e companheirismo. 

• Acompanha o processo de avaliação – acompanhar 

o processo de avaliação enquanto avaliação 

unilateral, em sintonia com o projeto educacional 

construído coletivamente. 
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• Promover ações que estimulem a conquistar a 

autonomia – promovendo um ambiente de trabalho 

que estimule ações para a conquista da autonomia 

para o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade. 

O supervisor, ao pôr em pratica o que lhe cabe, muitas 

vezes, é malvisto e suas ações são interpretadas 

erroneamente pela equipe escolar. Esta obscuridade 

acerca da função supervisora não é de agora. Infelizmente, 

é uma função que vem sendo estigmatizada. Apesar desta 

obscuridade, no entanto, o supervisor enquanto 

investigador atento e atualizado, participante e ativo, mas 

para os educandos, no sentido de que se efetive o 

processo de ensino aprendizagem escolar. 

Pensar a educação atual em uma perspectiva mais 

humanizante, com novas possibilidades, é o grande 

desafio da atualidade. Para que, por intermédio deste 

movimento o papel do supervisor educacional possa ser 

mais bem definido exige-se, também, uma nova postura 

pedagógica deste profissional, pois é um dos principais 

agentes pensantes de atitudes de mudança na educação. 
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Atualmente, constatam-se indícios de mudança nos 

múltiplos campos do conhecimento, nas organizações 

sociais e nas diferentes culturas e sociedades. A instituição 

escolar, nesse aspecto, tem como objetivos a formação de 

alunos que sejam ativos, participantes na escola e na 

sociedade. Com o intuito de atender a esta demanda, a 

palavra mudança vem acompanhando a prática de toda a 

equipe escolar na busca continua pela sua efetivação. 

Sobre esta questão, assim se manifestam Pimentel (apud 

ORSOLON, 2010, p.17): “Transformar significa ultrapassar 

o estabelecimento, desmontar os antigos referenciais, 

adotar novas bases conceituais, construir outras 

modalidades de ação ligando, objetividade e 

subjetividade”. 

Vasconcelos e Brito acrescentam: 

Mudança: trata-se de uma escolha e não de um 

processo natural que surge como necessidade 

humana, de transformação e de atuação social 

consciente, critica, sem aceitação de situações 

imorais; ao mesmo tempo é organizada, diferenciando-

se da pura rebeldia (2010, p.140). 
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Nessa perspectiva, o supervisor desenvolve seu 

trabalho no coletivo em favor de interesses mútuos, 

primando pelo aperfeiçoamento, acompanhamento, 

organização dos processos de ensino e aprendizagem, 

mediando às relações interpessoais, integrando serviços, 

procurando um mesmo objetivo, pois quando existe 

reciprocidade e união dentro de uma equipe há também 

sucesso na conquista.  

O supervisor auxilia na organização da escola, bem 

como nas situações pedagógicas que nela acontecem em 

dois sentidos: do professor e da escola. 

No sentido do professor, segundo Libaneo, Oliveira e 

Toschi, são requeridas disposições, condições como: 

Domínio dos conteúdos e adequação destes aos 

conhecimentos que o aluno já possui seu 

desenvolvimento mental, a suas características 

socioculturais e suas diferenças, domínio das 

metodologias de ensino correspondentes aos 

conteúdos; clareza dos objetivos propostos, 

acentuando o desenvolvimento de capacidades 
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cognitivas e de habilidades de pensar e aprender; 

planos de ensinos o e de aula; uma classe organizada, 

alunos motivados e sem tensão; levar em conta a 

pratica do aluno, saber planejar atividades em que ele 

desenvolva sua atividade mental; dominar 

procedimentos e instrumentos de avaliação e 

aprendizagem (2010, p.368). 

Ainda no entendimento dos mesmos autores, 

também são requeridas disposições, condições da escola. 

O supervisor no espaço escola assume sua função 

de dar suporte ao professor. Ser apoiador, coordenador, 

mediador, articulador das ações pedagógicas, 

considerando sempre que a escola é um grande grupo, no 

qual se encontram diversos sujeitos realizando um trabalho 

coletivo. O modo de trabalho nessa organização grupal se 

dá pela forma de gestão que se tem dentro do instituto e 

pala forma a qual o profissional supervisor realiza as 

interlocuções no coletivo. 

No entendimento de Zabala, 

[...] são instrumentos ou ferramentas formativas de 

todo o grupo/escol, as atividades vinculadas à gestão 
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da escola, que configuram determinadas relações 

interpessoais, uma distribuição de papeis e 

responsabilidades e um diferente grau de participação 

na gestão (1998, p.114) 

Ressalta-se, assim, a importância do trabalho 

coletivo na escola, pensando sob a ótica de uma 

perspectiva mais humana, aberta a possibilidades de 

mudança considerando a realidade desafiadora e 

complexa dos dias de hoje. Neste contexto, argumenta 

Maccariello: 

Uma prática pedagógica coletiva busca a unidade 

entre esta e o contexto social, e se efetiva segundo os 

graus de consciência e os conhecimentos elaborados 

dos atores nela envolvidos: educadores, profissionais, 

pais educandos, tendo como referencias suas próprias 

práticas sociais (2008, p.36). 

O diálogo estabelecido com a sociedade explicita as 

condições de gestão democrática na escola. Vasconcelos 

e Brito (2010, p.73) trazem o conceito de diálogo segundo 

Paulo Freire: “É pelo diálogo que os homens se aproximam 

uns dos outros, desarmados de qualquer preconceito ou 

atitude de ostentação”. Ao mesmo tempo em que reproduz, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Roberta Rodrigues da Silva 1654 

a escola transforma a sociedade e a cultura. É importante 

a reciprocidade no diálogo, que permita a revisão das 

concepções, favorecendo um trabalho conjunto de toda a 

equipe escolar pautado nas interações dialógicas de troca 

de diferentes experiências e respeito à diversidade de 

opiniões e pontos de vista. 

As escolas enquanto instituições que trabalham com 

seres humanos e, portanto, com uma diversidade cultural 

e subjetiva, rumam a uma universalização do ensino, 

quando a maioria das crianças em idade escolar está 

dentro da escola e há uma maior democratização e acesso 

à educação, passando a exigir ainda mais esforços de toda 

a equipe toda, principalmente na renovação constante de 

conhecimentos, de pesquisa e de estudos. 

A realidade educacional brasileira exige dos 

gestores e educadores medidas emergenciais para dar 

conta da imensa que demanda de alunos e 

conhecimentos/informações novos que são introduzidos 

cotidianamente na escola, ora por meio de legislação, ora 

por intermédio da necessidade/objetivo para a sociedade 

contemporânea. 
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A preocupação dos educadores em sua prática 

pedagógica ocorre em virtude das demandas e objetivos 

da profissão, exigindo orientação acerca do seu trabalho 

que os leve a refletir, acreditar na possibilidade de 

modificá-lo e auxiliar na constituição de uma nova realidade 

educacional, acreditando que é pela educação que isto se 

viabiliza. É a realização dialética da escola com a 

sociedade que possibilita que a instituição escolar cumpra 

com sua função de formação do sujeito social. 

Os supervisores são apenas um dos agentes 

transformadores da escola que compõem um coletivo, e 

seu trabalho não acontece isoladamente, mas sim na 

mediação entre com os diferentes atores escolares no 

sentido da elaboração de um pedagógico possível de 

mudança. A conduta escolhida por este coletivo resulta de 

todo um processo de mediação do supervisor com a equipe 

escolar, contribuindo para o desenvolvimento da 

competência comunicativa troca de opiniões, diálogo e, 

consequentemente, a construção de conhecimento. 

Podemos concluir que é pelo diálogo que as 

pessoas se expressam e transmitem sentimentos. O bom 
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diálogo é o grande incentivador de uma educação mais 

humana. O diálogo é que contribui para a aprendizagem 

emancipatória, é o diálogo crítico reflexivo capaz de 

oportunizar aos sujeitos o confronto de opiniões, valores, 

ultrapassando a dimensão das informações e criando para 

que aprimorem sua condição de seres pensantes 

aprendentes. 

O diálogo, sobretudo, estimula os sujeitos a saírem 

da acomodação do saber, instigando o pensamento, a 

criatividade, o raciocínio. Quando os sujeitos saem do 

estágio de acomodação sobre sua prática pedagógica, 

consequentemente passam a ser sujeitos praticantes do 

movimento de ação reflexão acerca do seu fazer 

pedagógico. Este movimento contribui para a construção 

de um olhar mobilizador modificador sobre o seu trabalho. 

Considerando o agir do supervisor educacional 

pautado nestas quatro funções-mediação, coordenação, 

trabalho coletivo e articulação e pautado nas interações 

dialógicas entre sujeitos, faz-se necessário a condução do 

fazer pedagógico pelas vias da proposta político 
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pedagógica da escola, sendo, justamente o supervisor 

motivador deste circuito de ações. 
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PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL: EM BUSCA DE 

CONSUMO RESPONSÁVEL 

 

Zenia Rosa de Souza Andrade 

 

A humanidade é parte de um vasto 
Universo em evolução. A Terra, nosso lar, 
está viva com uma comunidade de vida 
única. 

Vilela, 2007 
 

 

A humanidade enfrenta no presente milênio um 

grande desafio para organizar uma sociedade 

sustentável. Para vencê-lo será preciso que haja um 

investimento, aliando economia e prosperidade e não 

prejudicar mais ainda o meio ambiente. A 

sustentabilidade deverá ser observada de forma 

diferenciada para o desenvolvimento de hábitos e de 

conscientização sobre a produção e consumo. As ações 

educativas são fundamentais em todos os níveis de 

escolaridade (da educação infantil até a universidade). 

Para amenizar tal problemática como: a degradação 

ambiental, o consumo excessivo de água e de energia, 
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o acúmulo de lixo, deveriam ser elaborados projetos 

educacionais que promovessem a formação de alunos 

conscientes da limitação existente dos recursos do 

planeta. Reconhece-se que somente dessa forma 

haveria a construção de um renovado papel para o 

cidadão e um real exercício de cidadania. 

 

Evidencia-se que a educação e as relações de 

processo de ensino e aprendizagem não estão somente 

dentro do espaço escolar, o ser humano está sempre, em 

todo momento, envolto de uma “complexa rede de 

relações”, que se mostram como obstáculos para 

pretensas ações de transformação do já estabelecido. A 

escola, ao favorecer a reflexão do indivíduo sobre os seus 

aprendizados constantes, deve levar em conta as relações 

indissociáveis dos locais, onde vivem e aprendem 

coletivamente os estudantes, o seu cotidiano e os 

conhecimentos práticos, que não transparecem nos 

ambientes acadêmicos em que à escola está inserida, 

enfim o contexto da sua realidade, conforme com Barbosa, 

Oliveira (2020, p. 327). 
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Os autores citados complementam ainda: “o 

contexto da realidade, que circunda os alunos os afeta, 

por consequência, interfere nos seus processos de 

subjetivações”. Apresentam relações do sujeito com o 

meio ambiente, suas concepções do sentido coletivo 

para que se possa construir uma “inteligência coletiva”, 

política, de formação de identidade de grupo 

(BARBOSA, OLIVEIRA, 2020, p. 327). 

 

Distingue-se que Educação Ambiental, como uma 

referência vinculada ao contexto social, apesar do 

documento BCNN (2017) não abordar de forma direta a 

sua importância. A partir dessa problemática para a 

formação intelectual dos alunos cabe às escolas em 

seus projetos educativos incluir o enfretamento da crise 

socioambiental da atualidade, a sustentabilidade como 

uma temática para ser trabalhada em uma abordagem 

transversal e integradora. 

 

Para organizar uma ação educativa eficaz na 

Educação Ambiental, cita-se a proposta, elaborada por 

Cerovsky (1977, p. 71), que expõe um programa nessa 

área, pensando educador como uma ferramenta para 
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auxiliar na construção da formação da cidadania. O 

programa é elaborado por cincos aspectos básicos 

relativos à natureza e qualidade de atividades, que 

poderão ser realizadas no espaço escolar: com rigor 

científico, elementos extra científicos, qualidade 

didática, pensamento crítico e máxima eficácia e mínimo 

custo: 

 

• Rigor científico: pois os recursos didáticos foram 

organizados de modo condizente às temáticas 

pesquisadas para dar uma amplitude nas 

questões de Sustentabilidade Socioambiental; 
 

• Elementos extra científicos: uma vez, que para 

atingir esses aspectos, buscou-se informações 

eficientes de práticas educativas relacionadas 

aos aspectos sociais, econômicos, éticos, entre 

outros; 
 

• Qualidade didática: pensou-se em atividades 

práticas adaptadas para todas as faixas etárias e 

escolaridade (da educação infantil até a 

universidade); 
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• Pensamento crítico: buscou-se na temática de 

Educação Ambiental elencar o senso crítico e a 

reflexão acerca da problemática; 
 

• Máxima eficácia e mínimo custo para realização 

das atividades propostas: encaminhou-se para 

ações conjuntas da escola com parceria de 

ONGs e outras instâncias. Tentou-se elencar 

situações plausíveis para que todas as escolas 

públicas pudessem organizar seus projetos, 

como, por exemplo, a coleta seletiva de lixo, 

campanhas, murais sobre a economia da água e 

energia, evitar o consumo excessivo, com o 

mínimo custo, mas com eficácia nos resultados. 

 

 

Práticas Educativas e a conscientização sobre o 

consumo responsável de água, energia e lixo 

domiciliar 

 

O consumo de água deve ser uma temática para ser 

discutida em sala de aula. Nos últimos anos, houve 

mundialmente um crescimento populacional e com isso um 

uso excessivo da água para irrigação industrial. No Brasil, 
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a poluição dos mananciais e a falta de saneamento básico 

constitui-se em uma problemática, que se agrava cada vez 

mais. Cavalcanti (2011, p. 83) aponta que “cerca de 2,4 

bilhões de pessoas vivem sem saneamento básico. Cada 

litro de esgoto produzido, quando não é tratado é capaz de 

contaminar pelo menos outros dez litros de água limpa, 

acarretando doenças que matam milhões de indivíduos em 

todo o mundo. Tamás Junior (2011, p.49) faz uma reflexão 

profunda sobre a importância dos recursos hídricos: 

 
O uso dos recursos hídricos essenciais ao 
ser humano, sem a preocupação de 
preservação dos ciclos naturais, 
compromete a qualidade da água e a 
torna imprópria para o consumo. Entre os 
fatores que prejudicam a disponibilidade e 
a qualidade da água estão o constante 
crescimento populacional, os processos 
de urbanização e industrialização 
desordenados, a poluição dos 
reservatórios naturais – aliados ao 
consumo excessivo doméstico e, 
principalmente, agrícola e industrial – a 
insuficiente gestão de recursos hídricos e 
alterações climáticas. 

 

A situação brasileira com o excesso de consumo 

e a poluição poderá comprometer o acesso do povo 

brasileiro à água. A partir da reflexão e da discussão 
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com os estudantes sobre esses dados, os professores 

poderão fazer conjuntamente com eles, elaborar 

campanhas, visando mudanças nas atitudes de 

consumo a fim de conservar esse recurso. Atitudes 

mínimas como guardar o restinho de água que sobra nos 

copos e, posteriormente, com esse montante reunido 

em só lugar, molharem as plantas no parque e nos 

outros espaços da escola. 

 

Conscientizar os alunos que “a água faz parte do 

patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada 

nação, cada região, cada cidade e cada cidadão é 

plenamente responsável por ela diante de nós” 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA 

ÁGUA, UNESCO, 1992, p.1). A economia da água inicia-

se em pequenos gestos, como: fechar a torneira 

enquanto escova os dentes, ou lava a louça; lavar a casa 

com baldes e não com mangueira. Outro aspecto a ser 

observado são os vazamentos e desperdício de água. 

Para reduzir o consumo poderá ser também construído 

cisternas para coletar a água da chuva. O líquido 
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recuperado poderá ser usado para lavar o chão e regar 

as plantas. 

 

Para ampliar as ações de conscientização e 

envolver toda a comunidade escolar, as pequenas 

ações de economia farão a diferença quando se 

despertar o olhar para o coletivo. A participação efetiva 

da gestão também é um instrumento fundamental para 

o bom funcionamento dos equipamentos da rede 

hidráulica da escola (PASCOAL, 2014). O Instituto Akatu 

disponibiliza plataforma gratuita e aberta para 

aprendizagem sobre o consumo consciente e 

sustentabilidade para escolas de Ensino Fundamental. 

O material didático oferecido aos professores, para ser 

trabalhado em sala de aula, é denominado de percurso 

“SOS ÁGUA”. 

 

O lixo domiciliar é outro tema que deve ser refletido 

com os alunos, um fator crítico, uma vez que 125 toneladas 

são descartadas no Brasil. De acordo com Cavalcanti 

(2011, p. 84), “não há um sistema perfeito de disposição 

final para o lixo, pois tanto os lixos e aterros quanto à 

incineração e reciclagem têm, em maior ou menor grau, 
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impactos ambientais”. Grande parte dos resíduos 

domésticos são jogados a céu aberto ou em aterros 

irregulares, que deve ser reconhecida como uma 

problemática importante para ser discutida, pois além de 

provocar a contaminação das águas subterrâneas, ainda é 

um fator de poluição do ar com gases tóxicos. 

 

De acordo com Zeppone (1999), investigar a 

prática em Educação Ambiental é trabalhar com o 

próprio meio ambiente, que circunda os estudantes. 

Para isso, fez uma pesquisa de campo, em 1994, em 

São Paulo, na cidade de Santa Lúcia, em que trabalhou 

com alunos do Ensino Fundamental de duas escolas 

públicas. 

 

Nesse projeto, inicialmente, a autora citada, 

Zepponi (1999), estabeleceu como objetivo despertar a 

curiosidade dos alunos para observarem o meio 

ambiente, que os cercava, avaliando-os, em relação a 

critérios de qualidade, com pontos positivos e negativos. 

O seu foco era descobrir o mundo ao redor da escola por 

meio da observação. Na sequência, focou a pesquisa 

para que os alunos observassem os problemas, que 
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comunidade escolar apontava como emergenciais. Um 

dos problemas mais apontados foi o do lixo. O próximo 

passo, em parceria com os alunos, foi o de buscar 

soluções para a implantação da coleta seletiva na 

escola. 

 

Outra característica importante desse projeto de 

Zepponi (1999) referiu-se à necessidade de elaborar um 

projeto interdisciplinar, pois a Educação Ambiental, 

propõe um conhecimento, envolvendo várias áreas do 

conhecimento, para uma tomada de consciência sobre a 

relação entre o homem e o meio ambiente. Zepponi 

(1999, p.151) concluiu que a base teórica desse campo, 

realmente poderá ajudar o ensino público brasileiro e 

construir um mundo mais sustentável para todos, “buscar 

uma melhor qualidade de vida no planeta Terra e um saber 

mais sistematizado sobre as ações educativas” para 

resoluções de problemas que circundam a comunidade. 

 

Cavalcanti (2011) ratifica a experiência de 

Zepponi (1999) e propõe para se evitar o lixo, as pessoas 

deveriam consumir e recusar embalagens 

desnecessárias. A compra de produtos higiênicos ou de 
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beleza deveriam ser com refil, haver o reaproveitamento 

de sobras de comidas e ainda preferir alimentos a granel 

e outros. A reutilização de materiais usados, 

aproveitamento de embalagens, assim como a 

reciclagem de papéis, vidros, plásticos e metais, e a 

doação de roupas e material escolar, entre outros, 

também seriam ações relevantes. 

 

Acrescenta Cavalcanti (2011, p.84) que 38% do 

peso total dos resíduos gerados e sua coleta mobiliza, 

atualmente, mais de duzentos mil pessoas no Brasil. 

Embora, apenas cento e trinta e cinco cidades no país 

possuem os sistemas organizados de coleta seletiva, 

que fazem o recolhimento do lixo reciclável de casa em 

casa. Acredita que somente, assim, com a redução dos 

impactos do lixo, haverá mudanças significativas das 

atitudes de consumo. Uma proposta pedagógica para 

favorecer o repensar sobre o lixo é a Pirâmide da 

utilização dos cinco “erres” (Rs) da sustentabilidade, isto 

é, ter ato de reflexão, primeiramente, antes de consumir 

as mercadorias por meio dos cinco verbos: Repensar, 

Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar. A pirâmide dos 5 
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Rs do Lixo Zero é representada na figura 5. Nela, pode 

ser vista uma faixa maior, que representa o consumo 

responsável, ou seja, para consumir menos as pessoas 

precisariam: Repensar, Recusar e Reduzir. As duas 

últimas faixas menores são formas de dar novas 

encaminhamentos para o lixo por meio do Reutilizar e do 

Reciclar. 

 

 

FIGURA 5 – OS CINCO “Rs” DO LIXO ZERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: CASA DE LIXO, 2021 

 

Distingue-se a relevância da criação de um 

programa de coleta seletiva. Com esse tipo de coleta, as 

escolas poderão se aliar em parceiras com empresas de 
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reciclagem para discutir a promoção de ações 

empreendedoras socialmente sustentáveis. Elaborar 

campanhas com a utilização dos cinco “Rs”, acima citado, 

e até fazer a coleta seletiva no espaço escolar para 

aumentar hábitos sustentáveis dos alunos. A elaboração 

de jornais, murais ou até peças teatrais para abrir 

discussões no sentido de cobranças do investimento de 

políticas públicas para resolver a coleta de resíduos em 

locais abertos e possíveis problemas para saúde dos seres 

humanos. 

 

Outro recurso, que apresenta também escassez é 

a energia. Refletir sobre essa problemática, discutindo o 

uso consciente e responsável, deve se somar, de modo 

interdisciplinar e interrelacionado, a outras já explanadas 

no presente estudo, como, por exemplo, água e lixo. 

Com o avanço tecnológico e o aumento dos utensílios 

eletrônicos e eletrodomésticos, as fontes de energia 

aumentaram de maneira excessiva e poderão impactar 

o meio ambiente. Já a queima de gasolina, diesel, gás e 

carvão mostram-se como grandes responsáveis pela 

emissão de gás carbônico e monóxido de carbono, 
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causando diversos problemas respiratórios à população. 

A queima de combustíveis fósseis já é reconhecida 

como fator, que também favorece o aquecimento da 

Terra, denominado efeito estufa. 

 

Também já se reconhece que esses problemas 

abordados são consequência do consumo exagerado. 

Daí, a urgência de criação de espaços dentro das 

instituições escolares para discussões sobre 

conscientização no sentido de diminuir o impacto, 

amenizar e propor soluções. Mudanças no cotidiano, 

como: simples atos individuais de cada pessoa levar 

baterias usadas aos pontos de coleta; trocar as 

lâmpadas incandescentes por fluorescentes; preferir 

álcool no lugar de gasolina no abastecimento dos carros, 

não ultrapassar de 110 km por hora para economizar 

combustível; deixar o carro em casa; usar o computador de 

forma eficiente; calibrar os pneus do carro; comprar 

produtos ambientalmente corretos (CAVALCANTI, 2011). 

 

Com a coletânea de atitudes abordadas nesses 

itens sobre o consumo sustentável de água, lixo e 

energia, as escolas poderão conscientizar os alunos 
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sobre as pequenas mudanças, que exercerão uma 

grande mudança no cotidiano. Havendo, 

primordialmente, também a existência de políticas 

públicas com comprometimento de projetos 

sustentáveis, por exemplo, a coleta seletiva em todas as 

cidades para que se possa minimizar grandes problemas 

para a saúde da população. Para evitar a poluição, as 

escolas poderão realizar campanhas de 

conscientização, como por exemplo, para evitar o uso de 

plásticos e a utilização de sacolas descartáveis, reduzir 

de consumo de água e de energia. 

 

Destaca-se o estudo de Brito (2016), como 

exemplo das práticas realizadas acima, que, em sua 

tese de doutoramento, estudou, em quatro escolas 

diferentes, o impacto da gestão participativa nas ações 

voltadas para sustentabilidade socioambiental. O recorte 

da sua pesquisa era o combate à dengue, a coleta de 

materiais recicláveis, a troca de lâmpadas de sala de 

aula por modelos mais econômicos, o uso racional pela 

captação de água usada nos ares-condicionados e 

bebedouros (idealizou esse material para utilizar na 
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organização de uma horta comunitária com a irrigação 

da água). 
 

Brito; Cunha e Severes (2018), analisaram e 

retomaram a pesquisa sobre sustentabilidade nos 

ambientes educacionais, realizada por Brito (2016) na 

sua tese. Descreveram uma experiência de gestão 

participativa e socioambiental na rede pública de Sobral 

no estado do Ceará e constataram que a 

sustentabilidade tem um papel fundamental para a 

construção ética e a formação da cidadania e, com isso, 

serão elementos essenciais para melhorar a qualidade 

de vida de gerações futuras. 

 
 

A Carta da Terra: um documento de aprendizagem 

para a construção de uma sociedade global, 

pacífica, justa e sustentável 

 

Esse documento apresenta conteúdos de formas 

sistemática para os estudantes refletirem sobre o futuro 

de sua existência. Traz um tratado de esperança para o 

homem mudar sua forma de pensar e agir no meio 

ambiente. A Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos, em 1948, delimitou um pacto para a 

humanidade pensar e intervir em seu o futuro para não 

acontecer mais atrocidades, como as que foram 

presenciadas durante as duas guerras grandes 

mundiais. Por sua vez, a Carta da Terra, como um 

manual prático de sobrevivência, trouxe mais um outro 

pacto para uma vida futura compartilhada em uma 

sociedade sustentável, justa e pacífica. 

 

A Carta da Terra foi redigida na ONU e foi 

traduzida em quarenta línguas. No Brasil, ela foi 

apresentada no ano 2000. Há duas versões dela: uma 

infantil e a outra para adultos. Apresenta em seu 

conteúdo quatro princípios básicos para a convivência 

pacífica e harmônica entre os homens e dos homens 

com a natureza, que são: respeito e cuidado com a 

comunidade de vida; integridade ecológica; justiça social 

e econômica; democracia, não-violência e paz. A figura 

6 traz um trecho da Carta da Terra, em que ela descreve 

um planeta cheio de vida, com muitas plantas, animais e 

pessoas juntas. Formam uma única comunidade, em 
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que um depende do outro para a garantia e 

sobrevivência do planeta. 

 
FIGURA 6 – “CARTA DA TERRA”: SOMOS 
PARTE DO UNIVERSO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: NAIA, 2012 

 

O objetivo fundamental apresentado na Carta da 

Terra é conceber o planeta como uma grande família, 

composta pelas plantas, animais e seres humanos que se 

relacionam em um todo complexo e interdependente. Para 

a sobrevivência do ambiente é necessário zelar para o 

equilíbrio e a perpetuação desse complexo. Dessa forma, 

os homens devem se preocupar com as relações sociais 
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econômicas e com o ambiente. O estilo de vida do 

homem na atualidade está ameaçando o sistema vivo 

em sua permanência e continuidade. 

Contemporaneamente, é preciso refletir sobre a 

produção e o consumo da humanidade (AKATU, 2011). 

 

Outro fator de destaque, são as mudanças 

tecnológicas que contribuem para reverter esse quadro, 

porém não são suficientes. É necessário e urgente haver o 

consumo consciente para buscar a sustentabilidade da 

vida humana no planeta. O ser humano consome 

diariamente, em média, mais que o dobro do consumo per 

capita de cinquenta anos atrás. O fruto do excesso é a má 

distribuição da riqueza, com um terço da população 

mundial, que vive abaixo da linha da pobreza, chegando 

até não ter acesso a água potável. A Carta faz um grande 

alerta para população: “A escolha 
 

é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra 

e uns dos outros ou arriscar a nossa destruição e a da 

diversidade da vida”. Portanto, todo ser humano possui 

habilidade para criar e realizar mudanças. A Carta da 

Terra é uma reflexão sobre os princípios de uma longa 
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vida para o homem para que possa aproveitar as suas 

próprias oportunidades, desenvolver e contribuir para 

transformação do meio ambiente, de acordo com 

AKATU (2011, p. 1). 

 

 

A “Agenda 21 Global”: documento internacional em 

busca de novo paradigma para o desenvolvimento 

sustentável 

 

A realização no Rio de Janeiro da Conferência da 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, conhecida com 

ECO 92, evento que contou com cento e cinquenta países, 

resultou na produção de dois documentos: Convenção da 

Biodiversidade e Agenda 21 Global. Segundo Ogo (2011), 

esse documento internacional visou implantar novas 

visões sobre a importância de todos os países e 

governantes, empresas e terceiro setor para refletirem 

global, nacional e localmente sobre a problemática 

ambiental na busca de um novo paradigma para o 

desenvolvimento do planeta. 

 

Desse modo, o seu real objetivo era subsidiar 

políticas públicas para a formação de padrões de 
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sustentabilidade, acatando o respeito às realidades e 

localidades. Elencavam “como ações prioritárias os 

programas de inclusão social, sistema urbano e rural, 

preservação dos recursos naturais, minerais e a postura 

ético-política para o desenvolvimento sustentável”. Havia 

ainda a preocupação em relação aos sistemas de 

produção e padrões de consumo” (OGO, 2011, p. 34). 

 

A Agenda 21 Brasileira, segundo Ogo (2011), 

visava ser um instrumento de planejamento 

participativo, elaborado a partir das diretrizes da outra 

agenda global. A sua função primordial era despertar a 

consciência ambiental e a necessidade da educação 

para a sustentabilidade no Brasil. Partia da premissa 

importância da defesa com a compatibilização do 

crescimento econômico com justiça social e a proteção 

ambiental. Estabelecia, desse modo, um pacto nacional 

para a garantia do preceito constitucional de construir 

uma sociedade livre, justa e solidária. 

 

Ogo (2011, p.35) aponta como ações prioritárias 
desde esse acordo realizado com os países na 
“Agenda 21 Global”: 
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• a economia da poupança, para isso seriam 

necessários a produção e o consumo 

sustentável, ecoeficiência, planejamento 

estratégico, energia renovável, biomassa, 

informação e conhecimento; 
 

• inclusão social para uma sociedade solidária 

envolvendo todo os âmbitos de educação, 

saúde, saneamento e outros; 
 

• estratégias de sustentabilidade urbana e rural, 

isto é, uma agricultura sustentável; 
 

• recursos naturais estratégicos como água, 

biodiversidade e florestas (política de 

preservação); 
 

• governança e ética para promover a 

sustentabilidade por meio da descentralização 

administrativa, relações internacionais, cultura 

cívica e ética solidária. 

 
 

Polônia e Alves (2003) abordam que ações 

educativas por meio da temática da Agenda 21 poderão 

levar ao questionamento e à reflexão acerca da 
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promoção, da prevenção ou saúde integral dos 

indivíduos. Os PCNs (1997), em consonância também 

propõe que “educar para a saúde” é responsabilidade de 

várias instâncias, em destaque a escola, que seria um 

local privilegiado para promover a prevenção da saúde. 

Esses autores citados propõem que, a escola precisa 

também levar em consideração a necessidade do 

envolvimento de todos no sentido de formação de 

hábitos e atitudes, pois, “é necessário trazer à tona os 

conteúdos ligados ao cotidiano escolar” (POLÔNIA E 

ALVES, 2003, p.40). 

 

Segundo Przbysz (2012), a Agenda 21 brasileira 

pode ser discutida no cotidiano escolar em todas as 

modalidades de ensino com ações. Poderão ser 

ampliadas também com as discussões já abordadas 

nesse estudo como: desperdício de água, hábitos de 

redução de lixo, implantação da coleta seletiva e 

necessidade de ressaltar a importância dos recursos 

naturais. 

 

Uma outra versão da “Agenda 21 Global” é a 

“Agenda 30” que também apresenta elementos, 
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demonstrando que a escola possui novas atribuições 

sobre a conscientização da importância da 

sustentabilidade social e econômica para atender as 

necessidades humanas, oportunizar o bem-estar e a 

qualidade de vida diante do meio ambiente. Todos esses 

documentos demonstram que a harmonia da natureza 

está nas mãos do ser humano para sua preservação. A 

figura 7 ilustra poeticamente como se pode transformar 

novos paradigmas para as gerações futuras. 

 
 

 

FIGURA 7 – A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
ESTÁ NAS MÃOS DO HOMEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: BRUMMER, 2021 
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A elaboração de propostas educativas no campo de 

Educação Ambiental é de extrema relevância social, pois 

é essencial que os espaços escolares comecem a 

conscientizar-se dos vestígios profundos de depredações 

ambientais, que os homens estão fazendo 

contemporaneamente. O consumo excessivo de água, 

energia e lixo com suas consequências deve ser objeto de 

muita reflexão e discussão. A escola não pode ficar alheia 

à destruição da natureza, que acontece no cotidiano. 

Todavia, para isso acontecer de forma efetiva, seria 

necessário que as escolas fizessem parcerias com 

ONGs e outros órgãos, com o objetivo de desenvolver 

os primeiros passos na construção de um mundo mais 

sustentável. 
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AS FORMAS DE ENSINAR JOGO NA ESCOLA: 

PERGUNTANDO AO PROFESSOR E SEUS 

ALUNOS 

 

Anderson Carlos do Nascimento 

 

 

Esta categoria nasce da pergunta feita aos 

professores de Educação Física sobre qual a melhor 

maneira de se trabalhar o jogo na escola. Os PEF 03, 06 e 

07 mencionam que seria de forma lúdica. Para expressar 

com mais clareza esta ideia apresenta-se a seguir as 

colocações dos três professores:  

PEF 03– “De forma lúdica promovendo autonomia, 

socialização e prazer aos alunos” (comunicação verbal). 

PEF 06 – “Seria através de atividades lúdicas, de 

atividades práticas que contemplem vários tipos de jogos” 

(comunicação verbal). 

PEF 07 – “De forma lúdica” (comunicação verbal). 

Entretanto, divergindo desse entendimento o “PEF 

04” acredita que a melhor maneira de se tratar jogo no 
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contexto escolar seria “[...] de acordo com a faixa etária, 

escolaridade e nível de desenvolvimento dos alunos, 

porque cada período, série, o jogo pode ser trabalhado de 

forma diferente” (comunicação verbal). 

  A partir das respostas mencionadas pode-se 

analisar e interpretar que o professor realmente reconhece 

a necessidade do fator lúdico nas suas aulas de Educação 

Física, entretanto, quando se observa sua prática nota-se 

a existência de um planejamento rígido por meio de 

atividades, em sua maioria, técnicas, que não estão 

preocupadas em privilegiar a dimensão lúdica da atividade 

realizada. 

No que diz respeito à divergência é possível 

destacar que não existe contraindicação de qualquer tipo 

de jogo para qualquer faixa etária, podendo este ser 

trabalhado indistintamente desde a pré-escola até o nível 

superior diferenciando-se apenas o grau de dificuldade e 

amplitude apresentada no jogo.  

Segundo Kishimoto (1999, p. 3) “a utilização do jogo 

potencializa a exploração e a construção do conhecimento, 

por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o 

trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos e a 
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infância de parceiros bem como a sistematização de 

conceitos em outras situações que não jogos”. A autora 

acredita que o jogo deve ser entendido “[...] como recurso 

que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa [...]” 

(op. cit., p. 36). 

Neste sentido é correto afirmar que “quando o 

professor utiliza um jogo educativo em sala de aula, de 

modo coercitivo, não oportuniza aos alunos a liberdade e 

controle interno. Predomina, neste caso, o ensino, a 

direção do professor” (op. cit., p. 26). 

 Moura (1999, p. 83) citando Kishimoto (1994) 

assinala, ainda, que: 

 

Se brinquedos são sempre suportes de 
brincadeiras, sua utilização deveria criar 
momentos lúdicos de livre exploração, nos 
quais prevalecem a incerteza do ato e não 
se buscam resultados. Porém, se os 
mesmos objetos servem como auxiliar da 
ação docente, buscam-se resultados em 
relação à aprendizagem de conceitos e 
noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de 
algumas habilidades. Nesse caso, o objeto 
conhecido como brinquedo não realiza sua 
função lúdica, deixa de ser brinquedo para 
tornar-se material pedagógico. 

 
 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Anderson Carlos do Nascimento 1697 

Moura (op. cit., p. 83) ainda citando Kishimoto (1994) 

lembra que “qualquer jogo empregado na escola, desde 

que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter 

educativo e pode receber também a denominação geral de 

jogo educativo”. Neste sentido, “por tratar-se de ação 

educativa, ao professor cabe organizá-la de forma que se 

torne atividade que estimule auto estruturação do aluno. 

Desta maneira é que a atividade possibilitará tanto a 

formação do aluno como a do professor que, atento, aos 

“erros” e “acertos” dos alunos, poderá buscar o 

aprimoramento do seu trabalho pedagógico” (KISHIMOTO, 

p. 85). 

Por esta forma, quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular 

certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão 

educativa. Desde que mantidas as condições para a 

expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança 

para brincar, o educador está potencializando as situações 

de aprendizagem” (op. cit., p. 36). Nesse sentido é preciso 

ofertar momentos na escola onde haja possibilidade do 

aluno adquirir conhecimentos a partir de jogos e outras 

atividades lúdicas de seu interesse. 
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1.Jogo para além da aprendizagem. 

 

 Esta terceira categoria de análise, advém do 

questionamento feito aos professores das demais 

disciplinas curriculares, momento em que lhes foi 

interpelado se no jogo realizado em sala se tem um outro 

objetivo para além da aprendizagem. E para esta 

inquietação foram citados os mais diferentes objetivos, tais 

como lazer, saúde e disciplina, entre outras finalidades. Isto 

demonstra a falta de um consenso entre professores bem 

como o fato de que, para os professores entrevistados, 

jogo pode proporcionar vários resultados, haja vista a 

forma como responderam à questão: 

P 01 – “Outro objetivo seria tirar aquela coisa só de 

aula, aula, aula..., diversão mesmo, brincadeira” 

(comunicação verbal). 

P 04 – “A interação com a turma, a motivação, o 

interesse, até a forma de participar porque temos alunos 

muito inibidos e no jogo eles conseguem participar. Até 

porque é jogo e todos querem participar, além da 

competição” (comunicação verbal). 
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P 05 – “Faz bem até pra saúde, faz bem pra mente, 

para o físico. Qualquer tipo de jogo contribui” (comunicação 

verbal). 

P 06 – “Além da aprendizagem a disciplina. Porque 

se deixar eles soltos vira uma bagunça, é preciso 

preencher o tempo deles” (comunicação verbal). 

P 21 – “O lazer, o próprio lazer. Jogar é uma forma 

inteligente de ocupar o seu lazer, não o jogo de azar, mas 

até o jogo de azar tem o seu lado positivo” (comunicação 

verbal). 

De acordo com Tavares (2003) o jogo, dentro do ambiente 

escolar, sempre esteve ligado ao “ensino da ordem e da 

disciplina” servindo para perpetuar a ideologia das classes 

dominante. E mais, 

 

Infelizmente, nossas crianças, na maioria 
das escolas, recebem regras prontas, não 
significações. Elas devem aceitá-las para 
poder se transformar num “bom adulto”. E o 
mesmo acontece com os professores. As 
relações na escola estão congeladas e os 
conhecimentos ritualizados. Existe um 
abismo entre o jogo metafórico e a 
aprendizagem mecanicista. A força da 
manipulação autoritária faz sombra à força 
da vida instintiva da criança e à 
possibilidade de construção do 
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conhecimento significativo (KISHIMOTO, p. 
54). 

 

 É interessante que as regras do jogo vivenciado na 

escola sejam construídas em sala, a partir de necessidades 

surgidas, com os próprios jogadores, facilitando assim, a 

obediência às regras e a aquisição de novos 

conhecimentos. O jogo, enquanto fenômeno que possui 

identidade própria no universo escolar, precisa ser 

trabalhado de forma livre e não de maneiro coercitiva, com 

a imposição de regras. O professor precisa possibilitar o 

espaço para o próprio aluno, de acordo com as situações 

vivenciadas em jogo, buscar soluções para as questões em 

jogo.    

 

2.Espaços e tempos do jogo. 

 

Dos 90 (noventa) alunos entrevistados 68 (sessenta 

e oito) mencionam que não jogam no intervalo, enquanto 

10 (dez) afirmam que sim e 12 (doze) que só às vezes 

jogam. Ou seja, mais de 75,5% não realizam qualquer tipo 

de jogo durante seu momento livre na escola. O que levaria 
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a isto? A seguir algumas razões apresentadas pelos 

alunos: 

A 01- “não, só nas horas vagas, é porque é pouco 

tempo e tem muita gente na quadra” (comunicação verbal). 

A 17- “não, porque o tempo é curto, e fico suada 

depois tenho que ir pra sala é desagradável...” 

(comunicação verbal). 

A 35- “não porque só os homens que jogam, não 

temos chance para jogar” (comunicação verbal). 

A 36- “não porque não pode” (comunicação verbal). 

A 51- “a gente brincava de vôlei só que a diretora 

proibiu porque quebraram uma lâmpada” (comunicação 

verbal). 

A 65- “não porque a quadra fica fechada, eu jogava 

dama na hora do recreio mas não tem mais porque 

perderam muitas peças” (comunicação verbal). 

A 72- “não porque não gosto de brincar na escola” 

(comunicação verbal). 

A 86- “não porque não tem jogo, só os meninos 

brincando de dama, mas futebol não tem não porque a 

quadra fica trancada e não dão a bola. Mas se os meninos 
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trouxerem a bola e quadra estiver aberta aí a gente joga” 

(comunicação verbal). 

Apesar destas afirmações “[...] o jogo está presente 

na escola, quer o professor permita quer não. Mas é um 

jogo de regras marcadas, predeterminadas, em que a única 

ação permitida à criança é a obediência, ou melhor, a 

submissão” (KISHIMOTO, p. 54).  

 Oliver (2003, p. 21) afirma que o lúdico, e isto pode 

ser muito bem empregado ao jogo, “[...] que tem no prazer 

uma de suas características fundamentais, não se contenta 

com as migalhas que a escola lhe atira: ele abre suas 

próprias brechas. Expulso da escola, o prazer se expressa 

em todas as atividades que não se nutrem do racionalismo 

e do utilitarismo que imperam no reino das obrigações”. 

Silva (2003, p. 56-7) traz um questionamento 

importante: “mesmo que a criança brinque nas brechas e 

resíduos dos tempos disponíveis ocorrem processos 

alienatórios recíprocos, culminando com a seguinte 

repercussão no cotidiano das crianças: trabalho alienado 

gera lazer alienado”. 

A maior incidência da presença do jogo na hora do 

recreio foi em uma das três escolas, nas duas outras 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Anderson Carlos do Nascimento 1703 

escolas, de ensino médio, grande parte dos alunos afirmam 

que não jogam. A explicação mais ouvida é a de que “ficam 

suados”. Uma outra questão também significante foi, onde 

se ouviu de grande parte dos alunos que não se joga mais 

na escola, porque quebraram uma lâmpada, ninguém 

pagou, então a diretora proibiu qualquer tipo de jogo na 

quadra. Talvez a razão para isto, se deve ao fato de que, 

erroneamente, a quadra localiza-se no centro das salas. 

Inclusive sua utilização para as aulas de Educação Física 

fica impossibilitada por atrapalhar as aulas nas salas 

restantes. O que vem a condenar as aulas de Educação 

Física a um espaço desapropriado para a sua vivência 

prática, mais uma representação de quanto a Educação 

Física é ilegítima nas escolas. 

Entre os alunos que responderam que jogam no 

intervalo, destaca-se: 

A 25- “quando tem jogo eu jogo, não dispenso jogo 

não!” (comunicação verbal). 

A 68- “quando a quadra está aberta sim, eu jogo o 

futsal” (comunicação verbal). 
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Vale destacar que a “A 80” quando questionada se 

jogava no intervalo respondeu que não, entretanto, 

mediante a observação da partição desta, em uma outra 

ocasião, no transsilim a aluna foi questionada novamente 

se brincava de transsilim no recreio. E finalmente responde 

“sim, corda e transsilim” (comunicação verbal). Na fala 

desta aluna percebe-se a palavra jogo encontra-se, na 

escola, associada a bola, quadra, esportes. E que o 

transsilim, a corda, carimba, sete pecados não são 

considerados jogos, mas sim, brincadeiras. Desconhece-

se que além dos jogos esportivos existem os jogos de salão 

e de mesa, e estes conteúdos precisam ser vivenciados 

nas aulas de Educação Física, para que se tome 

conhecimento. De fato, é tarefa do professor de educação 

física proporcionar um entendimento sistematizado, 

ampliado e aprofundado acerca do jogo na escola. E não 

apenas restringir suas aulas a uma prolongação do esporte 

na escola. 

Outros alunos responderam ainda que só às vezes 

jogam. Observa-se na fala destes que só não jogam com 

mais frequência por questões externas a eles, como: 
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A 16- “de vez em quando, porque às vezes não tem 

a bola” (comunicação verbal). 

A 62- “quando tem dama eu jogo” (comunicação 

verbal). 

A 76- “poucas vezes porque eles não liberam e 

quando liberam são os meninos que jogam” (comunicação 

verbal). Acredita-se que a escola deve ser um espaço 

aberto que possibilite a aquisição dos mais variados 

conhecimentos a partir do maior número de vivenciais 

possíveis. E não um espaço restrito. 

 

3.O jogo na aula de Educação Física. 

 

 Esta última categoria de análise foi desenvolvida a 

partir do seguinte questionamento: Será que este jogo 

realizado nas aulas de Educação Física está realmente 

comprometido com a tarefa de educar? Por quê? 

 Todos os professores de Educação Física que foram 

entrevistados mencionam que o jogo realizado em suas 

aulas está comprometido com a tarefa de educar, porém 

para atingir esse comprometimento tudo depende do 
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direcionamento dado ao jogo pelo professor. Destaca-se 

as falas dos seguintes professores: 

PEF 01 – “Em alguns momentos, na maior parte das 

vezes sim. Porque o professor vai estar vislumbrando o 

momento certo de falar, de orientar o porquê que se tem 

de trabalhar daquela forma. E o principal papel do jogo na 

educação física é educar na escola, se o jogo não tiver 

esse papel não tem sentido” (comunicação verbal). 

PEF 02 – “Eu acredito que sim se o jogo for bem 

direcionado, se ele tem um conteúdo, um objetivo a ser 

alcançado. Agora se é um jogar por jogar se torna um jogo 

comum, um jogo de rua, onde há essa competição de jogar 

contra. Então você trazendo pra escola um jogo de 

competição, mas que envolva o aluno de certa forma há 

um objetivo a ser alcançado pelo professor. O jogo sendo 

direcionado, com certeza sim” (comunicação verbal). 

PEF 05 – “Acredito que está havendo uma mudança 

na educação física com a questão do jogo e que hoje em 

dia, pelo menos nas minhas aulas, eu acredito que sim [...] 

. Mas se a gente estiver falando de profissionais que se 

perderam no tempo a gente pode falar que o jogo ainda 

não tem esse sentido” (comunicação verbal). 
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Inicialmente sabe-se que “[...] o jogo na escola, um 

dos temas desenvolvidos nas aulas de Educação Física, 

poderá ser marginalizado, em decorrência da 

supervalorização do esporte, com a presença da instituição 

esportiva, que, enfatizando os ideais competitivistas, 

poderá contribuir para legitimar essas ideias dominantes 

naquelas relações de produção do tipo capitalista” 

(TAVARES, p. 47). Estes ideais de competição trazem a 

ideia de treinamento de diversas modalidades de jogo para 

o espaço escolar, através da Educação Física.  

Sabe-se que um dos objetivos da escola é o de 

promover a leitura da realidade, motivo pelo qual o aluno 

deve se defrontar com o treinamento e apreendê-lo como 

um processo científico de preparação de determinadas 

atividades da cultura corporal, entendido, claro, como um 

processo de caráter essencialmente pedagógico 

(COLETIVO DOS AUTORES, 1992). Na verdade nada 

disso acontece na escola. A Educação Física comete um 

duplo erro: o da especialização precoce e o da negação da 

verdadeira essência da identidade do jogo, reafirmando 

sua opção ideológica pela “cultura do corpo”.  
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 Ao treinamento relaciona-se, diretamente, um outro 

aspecto importante do jogo na escola: a competição em 

caráter não apenas agonista, mas, extremamente 

alienante. A escola não percebe que o objetivo dos 

denominados “Jogos Escolares”, entendidos como 

diversão/entretenimento, não passa de um mecanismo de 

dominação ideológica, porque inculcam nos seus 

participantes valores implícitos nos interesses da classe 

hegemônica. “É preciso que ele (o jogo) não seja uma 

máscara, servindo para esconder objetivos políticos por 

trás da ilusão de formas lúdicas autênticas” (grifo nosso) 

(HUIZINGA, 1996, p. 234). Ademais, a prática da 

competição das escolas sem uma prévia preparação dos 

alunos, lembrando-os de vivenciar outros valores durante 

os jogos, estará, automaticamente, legitimando os 

pressupostos citados anteriormente, pois os valores 

dominantes reproduzem com maior rapidez e facilidade. 

Afirma-se isto, pelo fato de que a Educação Física, 

muitas vezes, “[...] tem limitado os educandos nas suas 

expressões ludo-motoras, podendo contribuir para a 

proliferação de uma prática esportiva, com ênfase na 
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técnica por excelência e ao rendimento corporal dos 

educandos” (TAVARES, p. 47). 

 

4.Explicando o procedimento 

 

Quanto aos procedimentos de coleta dos dados 

utilizou-se da observação sistemática através do registro 

em fotografias, relatórios escritos e as opiniões de 

professores comuns (sala de aula), professores de 

Educação Física e dos próprios alunos, através de 

entrevista semiestruturada, para entender as três formas 

de entrada do jogo na escola. A entrevista, enquanto 

técnica de coleta de dados, “[...] não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio 

de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto 

sujeito-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada 

realidade que está sendo focalizada” (op. cit., p. 57). As 

fotografias também foram utilizadas como recursos de 

registros por possibilitarem a documentação de situações 

que ilustram o espaço pesquisado. 

Os dados foram organizados e processados em 

categorias de análise a partir das formas de entrada do 
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jogo na escola. Trabalhar com categorias de análise, 

portanto, consiste em agrupar elementos, ideias ou 

expressões que apresentem características semelhantes 

com a capacidade de estabelecerem relações entre si 

(GOMES, 1994). Em seguida, a análise e interpretação dos 

dados realizaram-se com base no referencial teórico 

selecionado o que apoiou a explicação do problema da 

pesquisa.  

Em que pese às múltiplas dificuldades que se 

enfrenta no domínio do método dialético e de suas 

categorias de análise (LÖWY, 1989, p. 14-7), realizou-se 

esforços para utilizá-lo convenientemente em função da 

consideração de que este método “[...] busca captar a 

ligação, a unidade, o movimento que engendra os 

contraditórios, que os opõe, que faz com que se choquem, 

que os quebra e os separa” (LEFÈBVRE, 1975, p. 24), 

além de permitir “[...] uma apreensão radical (que vai à raiz) 

da realidade [...]” (FRIGOTTO, 2004, p. 73) a ser estudada, 

neste caso o jogo no espaço escolar. 

 A entrevista foi realizada com 122 (cento e vinte e 

dois) sujeitos, sendo destes 90 (noventa) alunos e 32 (trinta 

e dois) professores. Foram selecionados de forma aleatória 
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30 (trinta) alunos de cada uma das seguintes escolas 

públicas, perfazendo um total de 90 (noventa) alunos. 

Estas foram escolhidas a fim de possibilitar uma 

investigação mais contextualizada por abranger a 

realidade de uma escola municipal, uma estadual e uma 

federal. Entre os 32 (trinta e dois) professores 

entrevistados 07 (sete) são de Educação Física e 25 (vinte 

e cinco) são das demais disciplinas que permeiam o 

currículo escolar. Optou-se por entrevistar todos os 

professores de Educação Física das três escolas 

selecionadas visando dar mais consistência ao trabalho. 

Quanto à seleção dos professores restantes foi feita 

obedecendo à disponibilidade de cada um. 

 Para conclusão da coleta de dados foi necessário 

dois meses de muito afinco, diz-se isto, porque fazer 

pesquisa não é nada fácil. Na fase de coleta de dados, o 

pesquisador depende diretamente do interesse dos 

entrevistados. Entretanto, a inexperiência do pesquisador, 

às vezes, dificulta um pouco o processo. Mas, sobretudo, 

a sociedade não está habituada a contribuir com pesquisa, 

por considerá-la algo distante de sua realidade. Muitos se 

negaram a participar, outros só fizeram promessas, mas 
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apesar de todos os atropelos do caminho este estudo foi 

realizado. 

 A proposta para o próximo ponto é a busca da 

análise daquilo que foi coletado com muito empenho. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA 

DESENVOLVER A ESCOVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS AUTISTAS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 A 5 

ANOS 

 

Danielle de Oliveira Nonato 

 

          INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre as 

características, dificuldades e aprendizagens da 

criança autista além de propor uma sequência 

didática de Escovação e Higienização dos dentes 

para alunos autistas.  

Sabe-se que o aluno com autismo tem 

características únicas e que necessitam de formas 

de trabalhar diferenciadas. O aluno com autismo 

deve ser valorizado em sua individualidade e o 

professor deve buscar ferramentas para saber como 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Danielle de Oliveira Nonato 1720 

potencializar a aprendizagem destes alunos que 

estão chegando cada vez mais nas escolas públicas. 

Assim se faz necessário para o professor produzir, 

através de estudos e reflexão da prática pedagógica, 

materiais que facilitem o desenvolvimento e 

aprendizagens dos alunos autistas  

  

1. SOBRE O AUTISMO 

Desde a Antiguidade são conhecidos relatos de 

pessoas que, ainda na infância ou em idade adulta, 

apresentavam comportamentos tidos como 

estranhos aos comportamentos comuns aceitos 

socialmente. Alguns destes comportamentos podem 

estar relacionados aos transtornos invasivos e, 

consequentemente, ao autismo. A palavra autismo 

possui origem grega, proveniente de autos, cujo 

significado remete à próximo ou de si mesmo, 

referindo-se a pessoas retraídas, que não 

apresentam interesse pelo mundo exterior.(SILVA, 

2016) 

Desde a antiguidade tudo foi mudando e muitos 

conceitos foram se elucidando. Hoje “o transtorno 
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autista é considerado um transtorno invasivo do 

desenvolvimento (TID). O uso do termo ‘invasivo’ 

tem a ver com a consideração de que há um intenso 

impacto dos comprometimentos nas áreas da 

interação social recíproca, das habilidades de 

comunicação (verbal e não-verbal) e de interesses/ 

atividades estereotipadas, no processo de 

desenvolvimento. O autismo é também denominado 

Transtorno do Espectro Autista e é descrito como 

uma alteração grave do desenvolvimento infantil e 

se manifesta tipicamente entre 18 e 36 meses, 

possivelmente como resultado de alteração 

neurológica que afeta o funcionamento do cérebro” 

(IMEP Aula 1). 

Acomete cerca de 4 vezes mais meninos que 

meninas. Autistas caracterizam-se por prejuízos 

severos e invasivos nas diversas áreas do 

desenvolvimento: dificuldades relativas às 

habilidades de interação social recíproca; de 

comunicação e presença de comportamentos 

estereotipados – atividades e movimentos 

repetitivos. O quadro clínico comumente está 
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associado a outras condições clínicas, como o 

atraso neuropsicomotor, que, embora quase sempre 

coexista, ocupa uma condição distinta, sendo 

necessária uma segunda formulação diagnóstica 

para identificá-lo (IMEP Aula 1). 

As crianças que apresentam o espectro autista têm 

uma organização cerebral muito peculiar. Muitos dos 

sintomas do autismo podem ser explicados por um 

comprometimento no lobo cerebral frontal, mais 

especificamente na área pré-frontal. Essa área é a 

responsável pela função executiva, ou seja, pela 

capacidade de planejamento a partir de informações 

– sensoriais, atencionais e mnemônicas – recebidas 

pelas regiões posteriores do córtex, do sistema 

límbico ou do cerebelo (MATTOS, 2011) 

 

 

1.1 COMO É O COMPORTAMENTO E A PARTE 

COGNITIVA DO AUTISTA 

Verifica-se que é muito importante para um 

professor saber como é um autista, como seu 
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cérebro funciona e quais suas limitações. Conhecer 

sobre o autismo e quais habilidades podem ser 

comprometidas se torna necessário para o professor 

ser capaz de produzir materiais para potencializar a 

aprendizagens de um aluno autista. Sendo assim 

tem-se que:  

Crianças autistas podem alterar seus estados de 

muita atenção para pouca atenção em algum objeto 

ou situação. Eles não conseguem ser multifocados, 

e prestam atenção a detalhes ao invés de figuras 

inteiras. Eles não conseguem diferenciar os 

estímulos ambientais e por isso fazem escolhas 

pobres ao que devem se atentar. 

 A inabilidade do autista para imitar é um dos pontos 

para diagnóstico diferencial, já que implica na não 

percepção do outro ou do que o outro faz. Assim, 

desde pequenos, autistas têm ausência do 

comportamento imitativo e dos jogos sociais de 

bebês (IMEP Aula 1) 

A maioria das crianças autistas de baixo 

funcionamento (são aquelas onde os sintomas do 

autismo são maiores) não desenvolve linguagem 
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comunicativa. Muitas vezes, a fala destas crianças 

limita-se à construção frasal deficitária, ausência de 

imitação de sons e fala, repetições e estereótipos 

sem função comunicativa.  

A respeito das funções executivas, que são aquelas 

que controlam nossos pensamentos, ações e 

emoções tem-se como característico do autismo 

uma rigidez cognitiva, de modo que há restrição a 

adaptação a novas aprendizagens. O 

desenvolvimento de estratégias atencionais flexíveis 

e espontâneas ocorre com baixíssima frequência 

(IMEP Aula 1). 

Conhecendo as limitações que uma criança autista 

pode apresentar fica mais fácil de o professor propor 

estratégias de ensino. 

 

2. SOBRE O DIREITO A EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE  

Assegurada pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) a Educação é um direito de todos, 

porém, apenas a partir da Declaração de Salamanca 

(1994) as pessoas com deficiência passaram a ser 
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vistas com maior atenção, principalmente em 

relação às políticas voltadas à Educação Especial 

em escolas regulares. Esta propunha que crianças e 

jovens tivessem acesso ao ensino regular, 

independentemente de suas necessidades 

educacionais, e que as escolas buscassem adequar-

se às suas particularidades (XAVIER, 2017). 

A escola deve desenvolver nos alunos habilidades e 

competências que possam garantir que estes alunos 

vivam em sociedade que possam saber de seus 

direitos e deveres.  

No Brasil, existem leis que amparam a estruturação 

de um sistema educacional inclusivo promovendo os 

conceitos democráticos de igualdade, isonomia, 

diversidade e pluralidade a todas as pessoas com 

deficiência em toda multiplicidade de casos que o 

termo abrange, sendo ela Intelectual; Auditiva; 

Visual; Motora; devido à Síndromes; proveniente de 

transtornos mentais como o “Transtorno do Espectro 

Autista” e “Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade”; ou os transtornos específicos de 

aprendizagem como a Dislexia; Disgrafia; 
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Discalculia; e ainda as Altas Habilidades ( SILVA, 

2016). 

Mas as escolas, por vezes, não conseguem 

organizar-se de maneira suficientemente apropriada 

para receber e atender adequadamente os alunos 

com algum tipo de deficiência. Poucas unidades já 

conseguiram tornar acessível a este público ensino 

de qualidade fazendo com que, muitas das condutas 

inclusivas mantenham-se apartadas das propostas 

legais ( SILVA, 2016) 

Esta realidade caracteriza uma grande lacuna entre 

as leis, teorias, e a prática existente nas escolas; fato 

que abarca um grande desafio a ser vencido, sendo 

almejado tanto pelos pais das crianças especiais, 

quanto pelos gestores e professores envolvidos no 

processo de inclusão escolar (SILVA, 2016) 

O professor deve ser o mediador entre os 

conhecimentos científicos desenvolvido no ensino 

de Ciência e os conhecimentos prévios dos alunos 

por meio da elaboração de ações didáticas e 

metodológicas, para tornar possível a ampliação da 

leitura de mundo e a elaboração de novos 
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conhecimentos que tragam novas habilidades e 

competências.  

Neste contexto de crianças com Espectro Autista 

percebe-se que as mesmas têm seus direitos a 

educação de qualidade assegurados e que o ensino 

de cuidados pessoais e no caso específico 

Escovação e Higienização dos Dentes pode lhes 

trazer grandes aprendizagens e desenvolvimentos. 

 

3. DESENVOLVENDO LINGUAGEM COM 

CRIANÇAS AUTISTAS 

 

As crianças autistas, dependendo no nível do 

espectro autista, tem muita dificuldade para 

desenvolver a linguagem verbal, então se faz 

necessário o professor procurar outras estratégias e 

formas de comunicação com a criança autista. 

Uma proposta de desenvolvimento desta linguagem 

alternativa é por meio de cartões e placas de 

identificação de atividades. A partir das relações 

entre o objeto real, imagem fotográfica, cartões e 

placas, ilustração, palavra verbal e escrita 
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elaboraram-se atividades e brincadeiras para que o 

educando se aproprie dessas relações culturalmente 

estabelecidas. É interessante que para a criança 

com espectro autista gradualmente seja inserido 

relações de linguagens alternativas das mais 

simples até as mais complexas, mais distantes do 

objeto real, de modo a ampliar seu universo 

simbólico. Os objetos, signos, símbolos e 

significados correspondentes que fazem parte do dia 

a dia das crianças devem ser organizados em 

cartões e compartilhados entre elas. Esses cartões 

ficaram disponíveis para as crianças brincarem, 

como modo de despertar o interesse do educando 

com autismo para a realização dessas atividades. 

A comunicação alternativa, como por exemplo 

placas com desenhos de ações que as crianças vão 

realizar e com escrita simples, serve  de acordo com 

a Laura Mattos como “...apoio na construção do 

signo, desde que mediada pelo professor, 

possibilita-se a essas crianças a construção de 

significados dentro de seus contextos e 
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necessidades específicas, gerando a compreensão 

recíproca” . Ainda para a autora, “o que um aluno 

pode realizar em um momento com o auxilio de outra 

pessoa poderá realizar futuramente sem tal auxílio”. 

Portanto, o objetivo foi, por meio da Zona de 

Desenvolvimento Proximal 5 – ZDP, auxiliar no 

processo de aquisição da linguagem, utilizando a 

comunicação alternativa como instrumento, até que 

o educando adquira a linguagem verbal e não mais 

precise dela. 

4. SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA ENSINO DE 

CRIANÇAS COM ESPECTRO AUTISTA 

Ao tratar da Educação Inclusiva, é fundamental citar 

a relevância do investimento em estratégias 

pedagógicas diferenciadas que atuem como objeto 

de auxílio no processo de aprendizagem dos alunos 

que possuem Transtorno do Espectro Autista. Desta 

forma, dentre as diversas abordagens didáticas e 

pedagógicas que visam o desenvolvimento cognitivo 

e intelectual dos alunos, destaca-se neste artigo o 

uso das Sequências Didáticas. De acordo com 
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Marcella Xavier, as sequências didáticas são tidas 

como uma maneira de encadeamento e articulação 

das diferentes atividades ao longo de uma unidade 

didática. Assim, pode-se analisar as diferentes 

formas de intervenção segundo as atividades que se 

realizam e, principalmente, pelo sentido que 

adquirem quanto a uma sequência orientada para a 

realização de determinados objetivos educativos. O 

uso de sequências didáticas tem por objetivos 

conduzir os discentes à uma reflexão e a um 

entendimento acerca do ensino proposto na 

sequência e pretender que os conhecimentos 

adquiridos sejam incorporados à vida dos 

estudantes e não apenas no momento da aula ou da 

avaliação. Ainda salientam a semelhança, em 

alguns aspectos, entre o Plano de Aula e a 

Sequência Didática como, por exemplo, os objetivos, 

materiais a serem utilizados e avaliações, porém, a 

Sequência Didática é mais abrangente e é composta 

por um conjunto de ações pedagógicas que visam a 

promoção da aprendizagem e formação geral do 

aluno ( XAVIER, 2017) 
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4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ESCOVAÇÃO E 

HIGIENIZAÇÃO DOS DENTES PARA CRIANÇAS 

COM ESPECTRO AUTISTA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE 4 A 5 ANOS 

 

Eixo temático: Cuidados Pessoais 

 

Escovação e Higienização dos dentes  

1) Tema a ser trabalhado:  

Escovação Dentária 

  

2) Objetivo da sequência didática:  

- O aluno deve aprender a escovar os dentes de 

forma correta 

- O aluno deve entender o motivo da escovação ser 

realizada após as refeicões 

 

3) Conteúdos a serem trabalhados 

- Escovação dentária 

- Coordenação Motora 

- Desenvolvimento da linguagem 
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- Raciocínio lógico 

 

4) Campos de experiências da BNCC a serem 

desenvolvidos: 

- O eu, o outro e o nós. 

- Corpo, gesto e movimento.  

-  

5) Tempo de execução da sequência didática 

3  aulas de 45 minutos 

  

6) Materiais necessários para a execução das 

atividades da sequência: 

- Cartaz com dente, escova 

- Escova de dente para a professora 

- Escova de dente identificada por nome para cada 

criança da turma 

- Pasta de dente 

- Televisão para exibição de mídias 

- Vídeo Dentinho, história sobre higiene bucal 

disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo475Pxef0w 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo475Pxef0w
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- Vídeo Musical do Castelo Ra tim bum Ratinho 

escovando os dentes, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc 

- Placa com menino escovando o dente que ficará a 

mostra para as crianças no momento da escovação 

 

7) Detalhamento de cada aula da sequência 

 

Momento 1: Higienização dos dentes 

- Inicialmente a professora deve utilizar cartazes 

com o dente e explicar que se não escovar os 

dentes a cárie vai aparecer. Dizer que ela destrói o 

dente e este processo causa dor no dente da 

criança. A professora deve mostrar o cartaz para a 

criança com espectro autista, deixá-lo na sua altura 

para que a mesma possa focar sua atenção na 

explicação da professora  

- A professora deve dizer que a escovação deve 

acontecer depois das refeições e sempre que a 

criança comer algum alimento. 

- A professora deve mostrar então como se escova 

os dentes com uma escova verdadeira sem pasta 
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e na altura das crianças para que as mesmas 

possam perceber a escovação. 

- Neste momento a professora pode mostrar uma 

placa com uma criança escovando os dentes para 

que a turma e a criança com espectro autista 

possam desenvolver uma linguagem e perceber 

que aquela placa está ligada a escovação e 

higienização dos dentes. 

- A professora deve mostrar o vídeo: Dentinho, 

história sobre higiene bucal disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo475Pxef0w 

 

Momento 2: Praticando a Escovação 

- Exibir para as crianças o clipe musical do Castelo 

Ra tim bum Ratinho escovando os dentes, 

disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BJM8lj3PQbc 

- Após exibição do clipe solicitar que cada criança 

pegue sua escova e imite a professora nos 

movimentos de escovação dos dentes. 

- Mostrar novamente a placa com um menino 

escovando os dentes para as crianças fazerem a 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo475Pxef0w
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associação da placa com a escovação e 

higienização dos dentes. 

 

 

Momento 3 Fixação da Escovação e 

Higienização dos Dentes na rotina da turma 

- No final das refeições a professora deve mostrar 

a placa com o menino escovando os dentes assim 

os alunos, inclusive a criança com espectro autista 

poderá fazer a associação da imagem com o ato de 

escovar os dentes. Esta ação deverá se tornar uma 

rotina realizada todos os dias na turma após as 

refeições. 

 

8) Finalização da sequência  

- Exposição de fotos da criança autista fazendo 

cada uma das etapas da sequência didática. 

 

CONCLUSÃO 

 

A sequência didática proposta confere ao aluno com 

espectro autista muito mais que conhecimento sobre 
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seus dentes e seu corpo. Desenvolve na criança 

autista a competência e habilidade de cuidar de seu 

próprio corpo, desenvolve coordenação motora no 

ato da escovação, desenvolve raciocínio lógico e 

linguagem ao fazer a associação da placa com o 

menino escovando os dentes e a rotina de 

Escovação e higienização dos dentes. Desenvolve 

ainda inclusão da criança autista com o grupo e 

autonomia á medida que a criança autista vai 

realizando atividades e entendendo que as mesmas 

fazem parte da sua rotina e são importantes para sua 

saúde bucal. 

Percebe-se pelo presente trabalho que a questão 

das crianças com Espectro Autista ainda necessita 

de muita discussão, pois existem poucos materiais 

relacionado a propostas de trabalho com este 

público em específico. 

Avanços como legislação específica, teorias, acesso 

a escola já estão garantidos para as crianças com 

espectro autista, mas a qualificação do professor e 

tempo em carga horária de trabalho destinada para 
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desenvolver especificamente com este aluno não 

existe ainda.  

É um longo caminho que deve ser percorrido pela 

sociedade como um todo. Todos devem perceber 

sua participação no processo de inclusão, desde a 

criança que esta na sala de aula com uma criança 

que tem espectro autista, até o professor que precisa 

de consciência para perceber a grande importância 

de um olhar diferenciado, com propostas de trabalho 

diferente e direcionadas especificamente para as 

crianças de espectro autista. Este professor deve ser 

conscientizado de que ele pode, com qualificação e 

vontade de ensinar, fazer uma enorme diferença na 

vida de seu aluno com espectro autista. 

A qualificação do professor deve ser algo pensado a 

nível de política pública educacional, com as redes 

de ensino municipal, estadual e federal pensando 

em número de horas para destinar a produção de 

propostas pedagógicas, cursos e auxiliares para os 

professores que trabalham com alunos com 

necessidades especiais e em específico os que tem 

espectro autista. 
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O caminho é longo mas esta proposta de sequencia 

didática sobre escovação para alunos com espectro 

autista é mais um trabalho que mostra que aos 

poucos podemos dar um ensino humanizado 

pensando nas necessidades específicas dos alunos 

com espectro autista. 
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RESUMO 

 

Atualmente a inclusão dentro do âmbito escolar tem sido cada vez 

mais real e dentro desse cenário, a presença de estudantes autistas 

cada vez mais frequente. Não significa que existem mais autistas 

atualmente, mais que na verdade, esses indivíduos agora tem a 

possibilidade de frequentar o âmbito escolar e não ficarem 

isolados na sociedade. Esse estudante assim como os demais, é 

dotado de uma gama de potencialidades e especificidades, porém 

muitas vezes a inclusão fica inexistente, e esse indivíduo relegado 

a um canto da sala sem qualquer tipo de atividade ou pior, 

atividades que estão aquém a suas habilidades. Dentro de todo 

esse panorama, a verdadeira inclusão tem uma maior chance de 

ocorrer por meio de um trabalho existente em todos os 

componentes curriculares. Dentre eles, Artes surge como um 

componente curricular que pode promover inúmeros benefícios 

aos alunos autistas, onde contribuem de forma significativo para 

o adequado desenvolvimento das potencialidades desses 

estudantes. Artes, por meio de um conteúdo denominado como 
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artes visuais, com toda sua linguagem artística promove a esse 

estudante a possibilidade de comunicação e de expor seus 

desejos, opiniões e sentimentos. Incluir é entender que o aluno a 

partir de suas especificidades, terá a possibilidade de ter as suas 

potencialidades desenvolvidas, como é de direito a todos os 

alunos. 

 

Palavras chave: inclusão, autismo, artes visuais. 

 

ABSTRACT 

 

Currently, inclusion within the school environment has been 

increasingly real and within this scenario, the presence of autistic 

students has become more and more frequent. It does not mean 

that there are more autists today, more than in fact, these 

individuals now have the possibility to attend school and not be 

isolated in society. This student, like the others, is endowed with 

a range of potentialities and specificities, but many times the 

inclusion is non-existent, and this individual is relegated to a 

corner of the room without any type of activity or worse, activities 

that fall short of his abilities. Within this whole scenario, true 

inclusion has a greater chance of occurring through existing work 

in all curricular components. Among them, arts emerges as a 

curricular component that can promote numerous benefits to 

autistic students, where they contribute significantly to the 

adequate development of these students' potential. Arts, through 

a content called visual arts, with all its artistic language promotes 

to this student the possibility of communication and to expose his 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Adinalva Rodrigues Lima Santos 1742 

wants, opinions and feelings. To include is to understand that the 

student, based on his specificities, will have the possibility of 

having his potential developed, as is the right of all students. 

 

Keywords: inclusion, autism, visual arts. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A inclusão escolar é algo que vem sendo colocado à tona 

constantemente no âmbito educacional, garantida por lei, sendo 

amplamente estudada, pesquisada e discutida, para que a mesma 

possa ocorrer em sua plenitude e de forma efetiva. Com isso, os 

indivíduos com certas especificidades podem ter garantidas os 

seus direitos dentro da educação, na escola e em todos os 

ambientes escolares. Dentre essas especificidades, o autismo já 

permeia esse meio educativo e os estudantes com essa síndrome, 

devendo ter garantida sua capacidade de se desenvolver e o 

evidenciar de suas potencialidades.  

      Esse artigo científico tem como justificativa a necessidade 

de como profissional da área da educação, em pensar nessa 
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inclusão escolar, para que ela seja realmente efetiva e 

significativa para todos os componentes da comunidade escolar, 

e principalmente para o estudante autista que é o maior 

protagonista de todo esse processo. 

     Tem como objetivo demonstrar como artes, quanto um dos 

componentes escolares existentes, pode atuar de forma efetiva 

com o estudante autista, tendo como conteúdo principal, as artes 

visuais. Como objetivos específicos, a atuação as artes visuais 

com os autistas para que os mesmos consigam melhorar sua 

interação e capacidade de manifestar suas vontades, conceitos, 

nas diferentes formas de linguagens existentes nesse componente 

curricular. 

     Como metodologia foi utilizada uma revisão bibliográfica, 

com uma pesquisa em livros, artigos, trabalhos de conclusão 

sobre as principais características do Autismo, os conceitos 

relativos as artes no âmbito educacional e como as artes visuais 

podem atuar de forma eficiente com os estudantes autistas para o 

seu desenvolvimento e a inclusão. As ideias e os conceitos 

elencados por diversos autores, promovem a legitimidade 

científica desse artigo, eliminando a chance da presença do senso 

comum. 
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    Muito se fala da necessidade da inclusão atualmente e a 

escola tem um papel fundamental em todo esse processo, sendo 

então de suma importância que o professor, parte também 

integrante do mesmo, possa entender cada vez mais sobre esse 

assunto, com a devida apropriação e conhecimento, para que a 

efetividade seja real e significativa para esse estudante. 

 

2. O AUTISMO E SEUS PRINCIPAIS PONTOS  

 

     Garantida por lei, a inclusão hoje é uma realidade nas 

escolas brasileiras, e a presença das crianças autistas por exemplo 

tem sido cada vez maior. A inclusão só ocorre quando as crianças 

não são relegadas, estereotipadas, esquecidas em um canto da sala 

com atividades para passar o tempo. 

     Quando o educador tem em sua sala uma criança autista, o 

mesmo não deve medir esforços para que essa criança tenha todo 

o seu potencial estimulado e trabalhado, objetivando na sua 

adequada integração e desenvolvimento global. 

     O autismo pode ser conceituado como sendo a perda do 

contato com o mundo exterior através de uma intensa 

introspecção, um modo de pensar desligado da realidade e de uma 
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predominância de vida interior. (MANUILLA e NICOULIN, 

1997, p. 77) 

     Por meio da definição descrita acima, percebe-se que o 

autismo está ligado a questão comportamental, como uma das 

características mais determinantes e que pode se manifestar antes 

da educação fundamental. 

     Assim como inúmeros transtornos de aprendizagem, o 

autismo antigamente, recebia a infeliz alcunha de esquizofrenia 

infantil. Esse conceito hoje em dia é considerado absurdo e 

inadequado, já que a esquizofrenia é mais comum após os sete 

anos e o autismo tem a tendência de aparecer na primeira infância. 

    O autismo pertence ao grupo denominado TGD e é 

classificado como: um desenvolvimento anormal ou alterado, 

manifestado antes da idade de três anos, e apresentando uma 

perturbação característica do funcionamento em cada um dos três 

domínios seguintes: interações sociais, comunicação, 

comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, é 

acompanhado por outras manifestações inespecíficas, por 

exemplo, fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises 

de birra ou agressividade (auto agressividade). (SUPLINO, 2007, 

p.28) 
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     Quando o educador tiver qualquer dúvida ou desconfiança 

a respeito da possibilidade do seu aluno ser autista (muitos 

diagnósticos demoram para serem fechados), é necessário pensar 

em três características básicas: comportamento focalizado, 

interações sociais diminuídas e comunicação diminuída ou até 

seletiva. Sabemos que o educador não estabelece diagnósticos, 

porém ele tem a oportunidade de estar com essa criança grande 

parte do dia, e sua observação é de suma importância, alertando 

os pais e a coordenação pedagógica, para que haja um 

encaminhamento para especialistas. 

     O autismo é um distúrbio do desenvolvimento, uma 

deficiência nos sistemas que processam a informação sensorial 

recebida fazendo a criança reagir a alguns estímulos de maneira 

excessiva, enquanto a outros reage debilmente. Muitas vezes, a 

criança se “ausenta” do ambiente que a cerca e das pessoas 

circunstantes a fim de bloquear os estímulos externos que lhe 

parecem avassaladores. O autismo é uma anomalia da infância 

que isola a criança de relações interpessoais. Ela deixa de explorar 

o mundo à sua volta, permanecendo em vez disso em seu universo 

interior. (GRANDINI e SCARIANO, 1999, p.18) 

  Muito comum observarmos o estudante autista, fechado 

em seu mundo, ora porque não se adequa aos estímulos existentes 
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no mundo, ora porque possui uma importante dificuldade de se 

comunicar e consequentemente de se relacionar com as pessoas 

ao seu redor. 

A palavra autismo é oriunda da junção de duas palavras 

gregas: “autos” que significa “em si mesmo” e “ismo” que 

significa “voltado para”, ou seja, o termo autismo originalmente 

significava “voltado para si mesmo”. (CAPELLINI, 2001) 

Pode-se observar que foi descrito inicialmente a 

dificuldade de interação e comunicação por parte dos autista, não 

que essa seja a única característica, porém ela acaba sendo a mais 

evidente e complexa ao mesmo tempo. 

Essa chamada perturbação social, surge desde cedo, onde 

podemos observar uma criança introspectiva, a par do mundo 

externo, afundada no seu próprio mundo, podendo até ter a 

ausência da fala, aumentando ainda mais esse isolamento e a falta 

de interação social. 

Engana-se quem acredita que essas condutas de 

desconexão com o mundo externo da criança autista só podem ser 

observadas no ensino fundamental, muito antes é possível 

perceber. Elas podem ser observáveis já aos 8-9 meses de idade, 

sendo então possível essas observações nas crianças da educação 

infantil e até bem cedo no bebê. 
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Os primeiros sinais poderiam ser a ausência do reflexo de 

aproximação oral ao peito materno (pelo qual o recém-nascido 

põe-se em linha com o bico do seio e abre a boca mesmo antes de 

entrar em contato com ele) e o rechaço ao contato com o peito, a 

pobreza ou ausência do reflexo de busca, de sucção, de fixação e 

seguimento ocular, assim como mais tarde, do sorriso facial. 

(GAUDERER, 1993) 

Seguindo a questão maturacional, o bebê com autismo 

com quatro a cinco meses, por exemplo, não apresenta os 

movimentos antecipatórios quando um adulto vai pegá-lo no colo 

e apresenta uma importante rigidez muscular quando isso ocorre. 

Já no sexto mês de vida, esse bebê apresenta uma certa aversão à 

introdução de alimentos mais sólidos, e não se importa quando é 

colocado no berço, mesmo estando acordado. Não toma sustos, 

muito comum em crianças de oito meses. 

Por volta do quinto ano as alterações voltam a se dirigir 

para a fala. A criança autista continua ausente ou com poucas 

palavras, usadas de maneira que aparentemente nos podem 

parecer sem sentido. Observa-se também – quando há alguma fala 

– uma ecolalia, pois a criança repete palavras ou frases inteiras 

fora do contexto ou à margem de uma conversação. 

Normalmente, a comunicação verbal é muito concreta, com 
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reduzida capacidade de abstração. O não envolvimento 

emocional continua. A afetividade permanece ausente e a 

comunicação verbal é restrita. A criança continua alheia e 

emocionalmente distante. (GAUDERER, 1993) 

Seguindo seu crescimento, já na infância, a partir dos 3 

anos, ela tem o seu desenvolvimento das habilidades de modo 

diferenciado, em diferentes crianças. Com o advento dos dez anos 

e a aproximação da puberdade, com a presença de atividades 

repetitivas, resistência as mudanças e até apresentando um 

comportamento agressivo e transgressor. O barulho é permissivo 

e induz a comportamentos agressivos, como fuga e o isolamento.  

Dentre as características podemos citar: a presença de um 

desenvolvimento acentuadamente anormal ou prejudicado na 

interação social e comunicação e um repertório marcantemente 

restrito de atividades e interesses. As manifestações do transtorno 

variam imensamente, dependendo do nível de desenvolvimento e 

idade cronológica do indivíduo. O prejuízo na interação social 

recíproca é amplo e persistente.  Uma falta de reciprocidade social 

ou emocional pode estar presente (por ex., não participa 

ativamente de jogos ou brincadeiras sociais simples, preferindo 

atividades solitárias, ou envolve os outros em atividades apenas 

como instrumentos ou auxílios "mecânicos"). Os indivíduos com 
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este transtorno podem ignorar as outras crianças (incluindo os 

irmãos), podem não ter ideia das necessidades dos outros, ou não 

perceber o sofrimento de outra pessoa. O prejuízo na 

comunicação também é marcante e persistente, afetando as 

habilidades tanto verbais quanto não-verbais. Pode haver atraso 

ou falta total de desenvolvimento da linguagem falada. Em 

indivíduos que chegam a falar, pode existir um acentuado 

prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversação, um 

uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou uma linguagem 

idiossincrática. Além disso, podem estar ausentes os jogos 

variados e espontâneos de faz-de-conta ou de imitação social, 

apropriados ao nível de desenvolvimento com padrões restritos, 

repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e 

atividades. (SUPLINO, 2007). 

Por ouro lado, não podemos esquecer de relatar que apesar 

dessas características, cada autista tem suas próprias 

características, decorrente de todo o seu processo maturacional, 

como foi descrito no primeiro capítulo desse estudo científico. 

Com relação ao tratamento do autismo, não existe um 

tratamento único ou específico, por isso ele pode ser realizado 

através de estimulação sensorial, modificação do comportamento, 

educação, tratamento à base de medicação, dietas, suplementos 
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alimentares. Tudo isso já foi tentado, e cada uma dessas terapias 

obteve sua medida de sucesso. Certos autistas parecem responder 

bem a um determinado tratamento; outros, a outro. (GRANDIN e 

SCARIANO, 1999). 

Em face a todo o processo de tratamento e 

acompanhamento do autista, os pesquisadores e estudiosos 

entendem que a educação tem um fator significativo e 

determinante para o mesmo. Então, “o tratamento mais efetivo 

com crianças com autismo é a educação”. (GIARDINETTO, 

2009, p. 22)  

Fica mais do que claro, a necessidade da inclusão escolar do 

aluno autista, para que todo seu potencial seja desenvolvido e haja 

uma efetiva melhora na sua sociabilidade e comunicação. Nada 

mais rico em experiências e aprendizados do que o ambiente 

escolar e as metodologias educacionais. 

 

3. AS ARTES VISUAIS NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

As artes visuais fazem parte do universo da educação de uma 

forma bem presente, sendo o contato que a criança terá com esse 
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tipo de manifestação artística de uma forma educacional com 

extrema efetividade para seu desenvolvimento. 

Antigamente muitos educadores não conseguiam entender 

essa benéfica aproximação entre as artes e os autistas, porém hoje 

muitos estudos já se comprometem a mostrar o contrário. 

Para que essa ideia seja sedimentada no meio educacional, o 

professor deve antes de tudo entender como as manifestações 

artísticas são importantes para o ser humano. 

A arte acompanha o indivíduo desde o seu aparecimento no 

planeta, servindo como mais uma forma do mesmo expressar seus 

sentimentos, desejos, quereres, expor seu cotidiano, 

acontecimentos, e assim por diante. Podemos considerar que a 

arte e suas mais variadas formas de exposição, na realidade são 

formas de linguagem, de comunicação. 

Na época em que o homem era nômade e vivia nas cavernas 

já existiam as pinturas rupestres, onde nas paredes desse tipo de 

moradia, os mesmos relatavam seus dias e acontecimentos. Essas 

pinturas são encontradas até hoje pelos pesquisadores e servem 

de importante base histórica. 

Considerar a arte como superficial ou algo não necessário ao 

ser humano deve ser considerado um pensamento temerário, pois 

através dela e das suas diferentes formas de manifestação, o 
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artista tem a possibilidade de transpor as barreiras da linguagem 

considerada mais formal, que geralmente é a oral. Através de uma 

manifestação artística o autor utiliza todos os órgãos dos sentidos 

(auditivo, visual, tátil e olfativo), para manifestar seus 

sentimentos nesse complexo mundo do qual vivemos. 

A arte possibilita o processo de aprendizagem dos indivíduos 

através de trocas e experiências do ser humano com o seu meio 

cultural e historicamente, criado ao longo dos séculos, uma vez 

que torna o passado conteúdo significativo do presente 

reelaborando estruturas para o futuro. (SIMÓ, 2010) 

Outra questão importante é a capacidade que a arte tem de ser 

individual e coletiva ao mesmo tempo, expressando os 

sentimentos e as ações ora de um indivíduo e ora de uma 

sociedade e muitas ao mesmo tempo. Através de uma arte há o 

estímulo das mais variadas sensações que na maioria das vezes 

estão enclausuradas no íntimo de cada um.  

Esse conceito promove a constatação que o homem por ser 

um ser social, pertencente a uma sociedade, com normas e 

condutas, com uma diversidade escancarada e complexa, a arte 

acaba sendo um importante canalizador no que se refere a 

capacidade de expressão para o mesmo. 
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A arte é social em nós. O social não é apenas o coletivo, assim 

como as raízes e a essência da arte não são individuais. É uma 

atividade de fundo social na qual o homem se forma e interage 

com seus semelhantes e seu mundo numa relação 

intercomplementar de troca. O enfoque estético da arte deve 

combinar as vivências do ser humano em nível individual com a 

recepção do produto estético percebido como produto social e 

cultural. (VYGOTSKY, 2001) 

A arte é parte integrante do ser humano, bem como da sua 

história, e não aceitar ou conservar essa ideia irá promover o 

impedimento de um desenvolvimento efetivo e pleno do mesmo, 

bem como de toda a sociedade. 

Somos constituídos a partir de relações com os nossos 

pares, numa determinada cultura e em momento histórico 

específico e a arte serve como canal de articulação entre nossos 

saberes e os saberes culturalmente organizados, em constante 

fazer e refazer com significados diversos. (SILVA RIBEIRO E 

MIETO, 2010) 

Daí podemos entender a importância da arte dentro da 

escola, no meio educacional desde a educação infantil até o 

ensino médio. 
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4. ARTES VISUAIS E O AUTISMO: UMA 

APROXIMAÇÃO MAIS DO QUE POSSÍVEL 

 

A verdadeira inclusão só ocorre quando dentro do âmbito 

escolar, a criança independente da sua bagagem cultural, das suas 

especificidades e diversidades, terá garantidas a sua 

aprendizagem e o seu desenvolvimento dentro das suas 

verdadeiras potencialidades. 

A educação é mais abrangente do que uma simples 

transmissão de conhecimentos. Envolve a consideração da 

educação como um processo formativo do humano, como um 

processo pelo qual se auxilia o homem a desenvolver sentidos e 

significados que orientem a sua ação no mundo. Nesse sentido, o 

termo educação transcende os limites dos muros da escola para se 

inserir no próprio contexto cultural onde está. (DUARTE JR, 

2003)  

Trabalhar com um autista, requer muito mais do que boa 

vontade e paciência, mais principalmente uma mudança de 

conceitos e quebra de muitos paradigmas que teimam em existir 

e acabam atrapalhando qualquer tipo de trabalho educacional e 

consequentemente o desenvolvimento pleno do aluno. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Adinalva Rodrigues Lima Santos 1756 

Em um primeiro momento entender que o autista não pode ser 

considerado um indivíduo menos capacitado, ou pior, incapaz. 

Dentro de sua especificidade, ocorre uma maior dificuldade de 

interação, formas diferentes de ver as coisas e de ações. Em um 

segundo momento, e não menos importante, compreender que 

não é que o autista não quer uma vida social, pois o que acontece 

na realidade é que ele não tem noção que isso exista e que seja 

importante para o mesmo. 

A criança autista que também passa por todas as fases da 

infância, é também curiosa, querendo constantemente explorar o 

mundo que a cerca, porém para isso, dentro da sua especificidade 

busca formas diferenciadas . Diferente do que muitos pensam, os 

autistas podem sim ser pessoas sensíveis, amáveis, apesar da 

intensa dificuldade em expressar seus sentimentos. (DUARTE 

JR, 2003) 

Passamos por todo esse estudo científico comprovando que a 

arte é a expressão de sentimentos humanos, podendo ser 

considerada uma valorosa oportunidade para o aluno quando ele 

está na escola e transpor esses aprendizados fora dela. 

A criança autista busca explorar seus processos de criação 

artística, através da presença de sentimentos puros, pois muitas 

vezes não estando amarrado a convenções e padrões, onde a 
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consciência muitas vezes dá lugar a uma expansão artística, onde 

a capacidade de expressão dos seus sentimentos torna-a cada vez 

mais criativa e capacitada. 

Para o autista na maioria das vezes, tem uma importante 

dificuldade em expressar seu mundo interior através da fala, 

consequentemente, suas atividades artísticas podem promover a 

abertura de um espaço nesse mundo interno, exteriorizando o 

mesmo. Para Grinberg (2003), a arte é a expressão mais pura que 

há para demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade 

de expressão, é sensibilidade, criatividade e vida. 

O homem como foi descrito no início desse capítulo, desde os 

seus primórdios na Terra expressou seus sentimentos de formas 

diversificadas, e no âmbito artístico, com várias comprovações 

existentes. Eles se expressaram por meio de números, códigos, 

rabiscos, como uma forma de comunicação, explanando todo seu 

desenvolvimento psíquico, social e cultural através das artes. 

De acordo com Duarte Jr. (2003), a educação gira sempre em 

torno da criação e da criatividade, pois ao aprender, o aluno estará 

criando um esquema de significados que permite interpretar sua 

situação e desenvolver a ação numa certa direção. Sendo assim, 

dentro do meio educacional, nas aulas de artes, essa capacidade 

de expressar os sentimentos passa a ser possível de uma forma 
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mais ampla, dando possibilidades ilimitadas a nossa capacidade 

de criar. 

A criatividade é uma palavra repleta de imaginação, de 

possibilidades e de geração de novas ideias ou realizações. Nesse 

sentido, torna-se inadequada a postura daqueles que concebem 

criatividade como produto novo ou fútil, como um ato 

consumado. Criativo é aquele que possui energia potencial para 

realizar transformações pessoais em seu ambiente. (LA TORRE, 

2006) 

Os nossos sentimentos e as nossas sensações estimulam todos 

os nossos pensamentos e ações, onde sua capacidade de expressão 

nos leva a uma importante interação social, tão escassa e ao 

mesmo tempo tão importante de ser trabalhada no aluno com 

autismo. 

O professor deve entender que a criatividade é a ponte, o elo 

de ligação para que a mente alcance o tão almejado 

subconsciente, onde está presente todos os sentimentos e as 

emoções. No consciente do ser humano, estão registrados todos 

esses sentimentos e emoções já vivenciados e vindos do 

subconsciente. 

No ser humano, as emoções possuem uma gama de 

diversificação complexa e infinita, promovendo uma força de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Adinalva Rodrigues Lima Santos 1759 

criação intensa, tendo as artes como um meio canalizador desses 

sentimentos, conceitos e pensamentos. 

A escola pode ser considerada uma mini sociedade, já que em 

menor escala apresenta várias questões que envolvem viver em 

uma comunidade.  

Através das mais variadas formas de manifestação artística, o 

aluno terá a possibilidade de entender seus medos, suas 

frustrações, sua ansiedade, sua desesperança, expor seus 

sentimentos, o que no caso do aluno autista é bem mais complexo. 

O uso das mais variadas ferramentas artísticas, 

principalmente das chamadas artes visuais, para o trabalho com 

alunos autistas, pode contribuir significativamente para o 

desenvolvimento dos mesmos, facilitando além da sua 

aprendizagem, sua melhora na interação e no convívio. Ao 

produzir algum tipo de trabalho de cunho artístico, esse aluno 

acaba estimulando o que chamamos de “botão facilitador”, que 

nada mais é do que a ação criativa, estimulando a autonomia, a 

transformação interna e a reestruturação do ser. 

Esse “start” ocorre de uma forma aparentemente simples 

e direta, onde a energia de um processo criativo se liga no 

inconsciente, para se expressar através de uma linguagem 

extremamente simbólica. Podemos observar que através de uma 
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produção artística, o aluno tem a capacidade de expandir seus 

conteúdos, confrontar suas ideias, conceitos e comportamentos 

conscientes vindos do subconsciente. 

Os professores de artes se utilizam das mais diferentes 

linguagens artísticas para promoverem a inclusão e a 

aprendizagem dos seus alunos com algum tipo de transtorno de 

aprendizagem, destacando o potencial diferenciado que esse 

componente curricular pode apresentar dentro do espaço escolar. 

A arte aparece no mundo humano como forma de organização, 

como modo de transformar a experiência  vivida em objeto de 

conhecimento que se revela por meio de sentimento, percepções 

e imaginação. (BUENO, 1993) 

Durante todo o transcorrer desse estudo científico 

descrevemos que uma das particularidades de um aluno autista é 

a sua dificuldade no convívio social e principalmente na 

comunicação visual e verbal. As vezes a fala dá lugar ao corpo, 

com uma expressividade corporal, através de seus gestos e 

posturas. No caso do olhar, muito comum entre todos os seres 

humanos, no caso do autista, ocorre de maneira diferenciada, já 

que o mesmo não fixa o seu olhar no olhar de outra pessoa quando 

estão frente a frente. Em contrapartida, eles possuem uma 

maravilhosa capacidade de pensar visualmente, como uma 
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máquina fotográfica, produzindo um imenso arquivo de imagens, 

memórias, informações. Ele acaba podendo expressar tudo isso 

através de desenhos, pinturas e variadas manifestações artísticas. 

Focada nesse trabalho, a arte visual pode se tornar uma 

importante aliada  no processo da inclusão desse aluno autista 

dentro do âmbito escolar, já que quando o professor trabalha 

conteúdos artísticos variados, como pintar, esculpir, desenhar, 

construir, dançar, encenar, haverá o desenvolvimento de várias 

potencialidades como a percepção, a sensibilidade, a imaginação 

que no final contribuem de forma primordial para o 

desenvolvimento global desse aluno. 

Muitas vezes o aluno autista participa de muitas atividades 

nas aulas de artes de forma tranquila e efetiva, principalmente 

aquelas em que não há a necessidade de interação e comunicação 

verbal. Essa possibilidade de dar asas a sua imaginação, criar sem 

amarras, promove um alento para o autista, que se sente mais 

confortável e confiante no ambiente em que está podendo 

estimular sua fala e até sua interação. 

O campo da arte e seu ensino é constituído por 

conhecimentos próprios, sendo que estes possibilitam que o 

indivíduo no contato com a arte perceba o seu mundo, as relações 

existentes nele, possa expressar-se, mostrar suas opiniões e 
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visões, dialogando assim com os aspectos que envolvem o seu 

estar no mundo. (SIMÓ, 2010) 

As artes visuais promovem um aumento, um maior 

número de oportunidades para se produzir as chamadas ligações 

pessoais, aumentando a capacidade de imaginar e pensar de forma 

simbólica, de reconhecer e responder as expressões faciais, da 

capacidade de gerenciar problemas sensoriais e por fim, das 

chamadas habilidades motoras finas e coordenação motora. 

No entanto, torna-se importante ressaltar que a inclusão 

escolar vai além de muita pesquisa e estudo, mais também a uma 

adequada estrutura e condições para que o aluno tenha a 

capacidade de todas as suas potencialidades. A falta de recursos 

e estrutura, atrapalha de forma decisiva essa inclusão, pois o 

professor fica refém dessa precariedade que atuam de forma 

decisiva no seu aprendizado e desenvolvimento. 

Temos que relatar que a inclusão que está presente hoje 

nas escolas está muito longe de ser a ideal, pois além dessa falta 

de estrutura, da escassez sempre presente de material, da 

remuneração desvalorizada dos docentes, os mesmos enfrentam 

verdadeiras batalhas no seu dia a dia na escola. Salas de aulas 

lotadas (sempre com mais de 30 alunos), 45 a 50 minutos uma 

vez ou no máximo duas vezes por semana (no caso de artes), 
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acabam se tornando complicadores para que o docente possa 

atingir os seus objetivos elencados e propostos, além de contribuir 

significativamente no desenvolvimento global dos seus alunos. 

As ações que apresentam sucessos em sistemas inclusivos 

mostram que são imprescindíveis alterações em suas práticas 

passando desde diminuição do número de alunos por classe, 

aprendizado cooperativo, elaboração de projeto pedagógico, 

plano individual de ensino, melhoria da formação profissional, 

valorização do magistério, apoios centrados na classe comum e 

não via suplementação, com uma pedagogia centrada na criança 

baseada em suas habilidades e não em suas deficiências, e que 

incorpore conceitos como interdisciplinaridade, individualização, 

colaboração e conscientização/ sensibilização (CAPELLINI, 

2001, p. 155). 

Condutas, políticas públicas para mudar essa situação 

devem ser realizadas, como a diminuição do número de alunos 

por classe, que inicialmente seria muito benéfico para todos e 

principalmente para os alunos de inclusão, mais especificamente 

os autistas, que teriam uma maior atenção e acompanhamento, 

com a utilização de metodologias diferenciadas e adequadas para 

suas especificidades. 
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Uma escola regular, tal como se encontra estruturada hoje, 

não se torna automaticamente uma escola inclusiva somente por 

admitir alguns alunos com deficiência em suas turmas. Uma 

escola só se torna inclusiva depois que se reestrutura para atender 

à diversidade dos alunos em suas necessidades especiais, em suas 

habilidades e estilos de aprendizagem. (SILVA, 2007, p. 55). 

 Na educação atual, após muitos estudos e pesquisas, 

entendemos que o ato de aprender não significa apenas entender 

e absorver os conteúdos existentes nos mais diferentes 

componentes curriculares, como um simples arquivo. Os alunos 

atualmente, mais do que nunca necessitam aprender a conviver, a 

ter autoconfiança, a desenvolver as suas práticas sociais. Isso é de 

suma importância para o autista, que muitas vezes fica isolado em 

um canto da sala e consequentemente tem esse processo de 

introspecção  aumentado. 

É muito importante que haja uma parceria entre familiares 

e escola, pois os pais são portadores de informações preciosas que 

podem colaborar bastante com o planejamento das intervenções 

educacionais das crianças portadoras de autismo, especialmente 

pela peculiaridade da forma de comunicação dos portadores dessa 

síndrome. (SERRA, 2004, p. 25). 
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 Nas aulas de artes, o desenvolvimento do trabalho com os 

autistas deve objetivar a elaboração de estratégias que devem 

estar presentes também no plano anual desse componente 

curricular. Através do professor, os alunos devem fazer uso para 

o seu aprendizado daquilo que é significativo, que faz parte da 

sua vida e fazer essa ligação com os conteúdos didáticos.  Os 

autistas gostam muito de trabalhar com o concreto para dar ares a 

sua imaginação e expressar suas ideias.  

Eles experimentam uma necessidade de imutabilidade que 

se manifesta por uma resistência marcada à mínima mudança no 

ambiente habitual do autista. A menor modificação, o 

deslocamento de um móvel, por exemplo, ou a mudança de uma 

rotina regularmente repetida no dia da criança pode provocar 

reações explosivas. Mas é difícil prever quais alterações 

particulares do ambiente vão produzir tais reações (LEBOYER, 

1995, p. 18). 

As aulas de artes possuem por si só, uma didática e  

metodologia muitas vezes diferenciadas, onde os trabalhos em 

grupo, disposição diferenciada das carteiras, atividades que não 

envolvem lápis e caderno são muito mais comuns que nos outros 

componentes curriculares. Sabemos que o autista apresenta 

grande resistência em relação a mudanças, então uma maior 
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atenção deve ser dada a esse fato, o que não significa eliminar 

isso da metodologia do educador. 

Outro ponto significativo, é perceber qual material e 

tarefas que o autista mais gosta, de todo o suporte para que todo 

o seu desenvolvimento artístico ocorra, além de sua percepção em 

pintar, esculpir, desenhar e as outras formas de manifestações 

artísticas. 

Dentro desse processo de criação artística, a habilidade de 

comunicação pode ser definida como a habilidade de enviar e 

receber mensagens inteligíveis.  A comunicação receptiva 

aparece e é como ela entende as mensagens recebidas de outra 

pessoa, onde a competência comunicativa também inclui a 

habilidade de alternar papéis entre iniciar, manter e responder por 

meio de painéis ou escrita em telas ou folhas por exemplo. 

(ORRU, 2010, p.8) 

Por meio de uma atividade caracterizada como lúdica para 

o aluno, a criatividade, tão presente nas artes visuais, como em 

qualquer processo de criação artística, o aluno autista adquire a 

capacidade de desenvolver as devidas respostas que necessita. 

Outra indicação didática e metodológica importante, é que 

as crianças autistas não verbais têm uma maior facilidade em 

associar palavras às figuras quando visualizarem essa palavra 
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escrita e a figura em um cartão por exemplo.  Alguns autistas por 

outro lado, podem ter um processamento visual deficitário, e se 

torna mais fácil ler letras impressas se elas tiverem na cor preta 

sobre papel colorido, pois diminuem o contraste.  A partir dessa 

ideia muitos conceitos e conteúdos poderão ser trabalhados por 

estes alunos, pois são demonstrados de forma concreta.  

As pinturas, as esculturas, os desenhos, podem ser 

alternativas que devem ser exploradas e também o uso de 

computador, aqui vale uma ressalva, já que muitos autistas se 

sentem confortáveis com a tecnologia, podem auxiliar nesse 

sentido. O uso das mídias, como o computador pode ser muito 

útil, pois trata-se de algo concreto, palpável e lógico, que dá ares 

a liberdade de pensamento e que é uma atividade praticamente 

individual.  

O uso desses chamados métodos visuais concretos, são 

eficientes também para o aprendizado dos conceitos numéricos, 

para que a lógica de pensamento tão presente nos autistas seja 

aproveitada como deveria, trabalhando com todas as 

potencialidades matemáticas que os mesmos possuem. 

Embora os sistemas suplementares ou alternativos de 

comunicação sejam de grande utilidade como um apoio para o 

trabalho junto a pessoas que apresentam déficits no 
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desenvolvimento da linguagem, cognitivo e emocional, como nos 

casos de deficiência mental e autismo, é essencial a atuação de 

um educador que mantenha diálogo e ação mediadora constante 

com seus alunos. Logo, a diferença do resultado obtido durante o 

processo de ensino aprendizagem da criança com autismo está na 

proposta da abordagem utilizada, pois os símbolos em si mesmos 

não têm vida própria. (ORRÚ, 2010, p.5) 

Todas essas questões metodológicas e didáticas 

contribuem para um trabalho de verdadeira inclusão dos alunos 

autistas nas escolas, associados a capacidade de observação, 

paciência e prazer em exercer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando se pensa na inclusão dos estudantes autistas no 

âmbito educacional, busca-se que os mesmos possam 

demonstrar todas as suas potencialidades, amparadas nas suas 

especificidades. O autismo jamais deve ser algo que caracterize 

o indivíduo e sim mais algumas de suas particularidades, dentre 

outras que possui. 

 Toda a comunidade escolar deve estar envolvida nesse 

processo educacional inclusivo, bem como todos os 

componentes curriculares e suas articulações pedagógicas. 
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 Dentre os componentes curriculares existentes, artes surge 

como um instrumento significativo para esses estudantes que são 

autistas, já que a manifestação artística está presente em todos os 

lugares, locais, culturas e datas. É por meio dessas manifestações 

que o indivíduo é capaz de interagir com o meio em que vive, 

demonstrar seus desejos, conceitos, se comunicar e atuar nesse 

mesmo mundo. 

 Quando a educação se utiliza da arte, possibilita ao 

estudante por meio da mesma perceber o mundo que o rodeia, 

possibilitando se expressar das mais variadas formas. Com isso, 

as artes visuais contribuem para o estímulo da capacidade de 

interação, criatividade, imaginação, favorecendo a inclusão do 

estudante autista. 

 Incluir significa fazer parte sempre, com total respeito as 

diferenças e potencialidades. Com as artes visuais dentro do 

âmbito escolar, o estudante autista poderá desenvolver 

características e capacidades que no seu caso ainda possuem 

barreiras.  
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DESMETAFORIZAÇÃO A PARTIR DA LEITURA 

DO LIVRO CORAÇÃO DE TINTA 
 

Antonia Cidiane Braga Bernardino 

 

O processo de desmetaforização, que basicamente 

é a desconstrução da metáfora, ocorre em Coração de 

tinta, porque o personagem Mo e sua filha Meggie 

possuem um dom e especial: quando eles leem em voz 

alta, os personagens da história ganham vida e são 

trazidos do mundo das letras para a realidade. Também 

quem escuta a leitura de Mo e Meggie é capaz de sentir o 

que é lido, tato, olfato e paladar, mas podem ser 

transportados para dentro da história, como o que 

aconteceu quando Mo leu Coração de tinta, de Fenoglio, e 

a Teresa, esposa de Mo, foi parar dentro da história. 

Scholes (apud PINA; RAMOS: 2012: 206) diz que 

“não nos é possível penetrar nos textos que lemos, mas 

esses podem entrar em nós, é isso precisamente o que 

constitui a leitura”. Essa penetração ocorre no nível da 

metáfora, uma vez que ler é ver, ou ler é sentir. A leitura de 
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Mortimer é tão viva, que contextualiza os ouvintes a ponto 

do texto passar a ser parte da realidade, fazendo com que 

leitor e ouvintes vivenciem o texto: 

 

― Já li esse livro muitas vezes. Mas 

nunca vi tudo tão nitidamente como hoje. 

E não só vi... Eu também senti o cheiro, 

do sal e do alcatrão, o cheiro podre que 

pairava sobra a ilha amaldiçoada. 

(Coração de tinta, p.158) 

 

Quando Mortimer leu a história das Mil e uma noites 

e tirou Farid do livro, pode-se notar, então, a desconstrução 

das metáforas ler é sentir e ler é ver, pois no início as 

pessoas sentiram o ambiente, o calor do deserto e a areia, 

e após entrar no contexto necessário, finalmente puderam 

ver. 

Quando Mo começou a ler pela segunda 

vez, não havia mais cheiro de sal e de 

rum. Agora estava quente na igreja de 

Capricórnio. Os olhos de Meggie 

começaram a arder e, quando ela os 

esfregou, havia areia grudada em seus 

dedos. Mas desta vez Mo o 
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decepcionou. As palavras não liberaram 

os baús de tesouros, as pérolas e os 

sabres incrustados de pedras preciosas 

que a voz de Mo fizera reluzir e fulgurar, 

até que os homens de Capricórnio 

acreditassem poder colhê-los do ar. 

Outra coisa saiu das páginas, uma coisa 

que respirava feita de carne e osso. 

(Coração de tinta, p.161). 

 

 

A desmetaforização permite aos personagens, 

apaixonados por leitura, o que sempre desejaram: fazer 

parte de uma história: Agora aconteceu, eu pensava a todo 

instante, agora você está dentro de uma história, como 

sempre desejou, e é terrível (Coração de tinta, p. 127), 

disse Mo, quando Capricórnio, Basta e Dedo Empoeirado 

saíram do livro.  

Porém a desmetaforização vai além de fazer parte 

de uma história. Nesse caso, significa também ter a própria 

história modificada, pois há um momento que ler realmente 

significa viver a vida não é simples como a leitura, onde 

podemos simplesmente pular algumas páginas, ou fechar 

o livro, como Meggie desejou quando disse: Talvez tudo 

isso seja apenas uma história! E daqui a pouco, alguém vai 
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simplesmente fechar o livro, de tão terrível e asqueroso que 

ele é, e Mo e eu estaremos de novo em casa. 

Cornelia Funke foi além de apenas “realizar a 

vontade de alguns personagens”, ela trouxe esta magia 

para seus leitores, para os apaixonados por leitura, aqueles 

que já passaram uma noite em claro para saber o final de 

uma história, que mantém certa relação de afeto com seus 

livros, que se emocionam e sentem falta dos personagens 

quando a leitura termina e, por isso, nunca se desfazem de 

seus livros, pois sabem que algum outro dia, poderão 

querer viver tudo novamente. É para estes leitores, 

independente da faixa etária, que Cornelia Funke utilizou a 

desmetaforização, como um estímulo para manter viva a 

magia da leitura: 

 

 

As criadas ainda estavam limpando as 

últimas migalhas das mesas quando de 

repente as moedas começaram a cair 

sobre a madeira lustrosa. As mulheres 

recuaram assustadas, soltaram os panos 

de limpeza e puseram as mãos na boca, 

enquanto as moedas pululavam aos 

seus pés, moedas douradas, prateadas, 

cor de cobre, repicavam no chão de 
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pedra, amontoavam-se tilintantes sob os 

bancos, mais e mais moedas... Nenhum 

deles ousou tocar no dinheiro 

enfeitiçado. Sim, o que era quilo senão 

ouro feito de papel e tinta preta e do som 

de uma voz humana? (Coração de tinta, 

p.157) 

 

 

O desfecho da história vem por meio de uma 

desmetaforização:  

 

Sombra estava ali, e as lembranças lhe 

doíam tanto que quase o dilaceravam. 

Ele os ouvia em sua cabeça, todos os 

gritos e gemidos, e pensou ter sentido 

lágrimas em sua pele cinzenta. Seu 

medo queimava como fumaça em seus 

olhos. E então, de forma totalmente 

repentina, ele teve uma sensação 

diferente. Ela o fez cair ao chão, obrigou-

o a se ajoelhar, e toda sua tétrica figura 

desintegrou-se. De repente todos 

estavam ali novamente, todos de cujas 

cinzas ele fora criado: mulheres e 

homens, crianças, cães, gatos, duendes, 

fadas e muitos outros. 

Meggie viu a praça vazia se encher, cada 

vez mais. Eles se apinhavam no lugar 
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onde Sombra havia caído, olhavam ao 

redor como dorminhocos que tivessem 

acordado de um longo sono, e então, 

Meggie leu a última frase de Fenóglio. 

“Eles acordaram como que de um sonho 

ruim, e finalmente tudo ficou 

bem”.(Coração de tinta, p.440) 

 

A magia da leitura torna-se realidade quando 

Meggie e Mo leem a morte de Sombra e depois, aos 

poucos, Meggie vai reconstruindo um final feliz para 

Coração de tinta, de Fenoglio, tecendo uma nova realidade 

com suas palavras. 

 

EFEITOS DA DESMETAFORIZAÇÃO DA LEITURA 

 

Coração de tinta conta a história de um 

encadernador de livros que tem uma habilidade especial: 

ao ler em voz alta, dá vida às palavras, e coisas e seres 

das histórias surgem ao seu lado como que por mágica. 

Uma noite Mo leu um livro chamado Coração de tinta e 

misteriosamente trouxe alguns personagens para este 
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mundo e sua mulher foi para dentro da história. A partir daí, 

sua vida não foi mais a mesma, pois ele não sabia como 

trazer sua mulher de volta e era perseguido por um 

personagem que queria voltar para sua própria historia, e 

ainda havia os vilões que saíram do livro. 

Na obra, há as metáforas da leitura, no nível 

descritivo, mas há também o processo de 

desmetaforização, que constrói o nível narrativo da 

história. Esse processo da desmetaforização da leitura em 

Coração de tinta causa impacto no enredo da história, uma 

vez que passa a existir o fantástico na obra. Em 

contraposição, percebe-se, também, o maravilhoso. Na 

vida dada às palavras, ocorre o processo transferencial, em 

que um leitor entra na história ouvida e se torna 

personagem; ou seja, a desmetaforização leva à 

ocorrência do duplo. 

 

 

1. Efeito da desmetaforização da leitura: o 

fantástico 
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Segundo Todorov (2008), o fantástico se dá quando 

acontece algo que não é comum no mundo, e em Coração 

de tinta é constituído quando personagens saem do livro. 

Quem passa por uma situação assim, tem duas soluções 

possíveis: acreditar que é uma ilusão, produzida pela 

imaginação, ou que o acontecimento é real. 

O fantástico ocupa o tempo desta 
incerteza. Assim que se escolhe uma 
das duas respostas, deixa-se o terreno 
do fantástico para entrar em um gênero 
vizinho: o estranho ou o maravilhoso. O 
fantástico é a vacilação experimentada 
por um ser que não conhece mais que as 
leis naturais, frente a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural 
(TODOROV: 2008: 16). 

 
 

O primeiro contato dos personagens com o mundo 

de Coração de tinta é marcado pelo fantástico; por 

exemplo, quando Meggie conhece a marta de Dedo 

Empoeirado. Ela acaricia a cabeça do animal e percebe 

que ele possui chifres, questiona o pai e Dedo empoeirado, 

pois sabia que chifres não são comuns neste animal. Como 

não recebeu uma resposta convincente, ela prefere não 
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falar mais no assunto, mas fica pensativa, tentando 

entender: 

 

Dedo Empoeirado pegou um pedaço de 
pão seco do bolso e o pôs entre os 
dentes de Gwin. Enquanto ele comia, 
Meggie coçava sua cabecinha. Então ela 
sentiu uma coisa dura sob o pelo sedoso: 
uns chifrinhos minúsculos, ao lado das 
orelhas. Assustada, ela tirou a mão. 
―Martas tem chifre?   
―Esta aqui tem ― ele disse. 
Perplexa, Meggie ficou observando 
enquanto ele fechava as fivelas. Parecia 
que ela ainda sentia os chifrinhos de 
Gwin nas pontas dos dedos.  
―Mo, você sabia que martas têm 
chifres? 
―Ah, que nada. Foi Dedo Empoeirado 
que colou os chifres no seu pequeno 
diabinho mordedor. Para as 
apresentações. (Coração de tinta, p.32) 

 

Outro exemplo é quando Mo conta para sua filha e 

para Elinor o que aconteceu na noite em que sua mulher 

desapareceu e os personagens saíram do livro de 

Fenoglio. Elas ficam impressionadas com a narrativa e 

quando questionam as histórias que Mo havia inventado 
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para encobrir as verdadeiras, ele explica que não disse a 

verdade porque seria difícil que acreditassem: 

 

Elinor estava sentada, rígida como uma 
tábua, olhando para ele. 
― Pelo amor de Deus, que história é 
essa? ― ela exclamou ― Você me 
contou que ela partiu numa dessas 
viagens estúpidas de aventuras e não 
voltou mais! 
Mo encostou a cabeça na parede. 
― Alguma coisa eu tinha que inventar,  
Elinor – ele disse ― Você há de convir 
que seria muito difícil contar a verdade. 
Meggie passou a mão no braço dele, no 
ponto onde a camisa escondia uma 
grande cicatriz pálida. 
― Você sempre me disse que cortou o 
braço pulando uma janela quebrada. 
― Isso mesmo. Porque a verdade era 
absurda demais. Não é? (Coração de 
tinta, p128) 

 

Com o decorrer da história, não há mais o 

estranhamento; o contato frequente entre os dois mundos 

– o mundo de Mo, Meggie, Elinor com o mundo dos livros 

- faz com que todos passem a aceitar o que antes achavam 

ser fora do comum o que direciona a obra para outro efeito, 

o maravilhoso. 
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2. Efeito da desmetaforização da leitura: o 

maravilhoso 

 

Em um conto maravilhoso não há limites definidos, 

em que o sobrenatural é aceito sem estranhamento e não 

precisa, de forma alguma, ser explicado. Nesse tipo de 

conto aparecem fadas, gnomos, gigantes... Também é 

comum acontecerem milagres. Nas palavras de Todorov 

(2008: 30), no maravilhoso, os elementos sobrenaturais 

não provocam nenhuma reação particular nem nos 

personagens nem no leitor implícito.  

Enquanto, na obra Coração de tinta, de Funke,  as 

pessoas ficam inicialmente impressionadas com os 

acontecimentos sobrenaturais, isso não acontece com os 

personagens que saem do livro. Pelo relato de Capricórnio, 

é possível verificar que o mundo dele era muito diferente, 

lá era normal encontrar fadas, duendes, gigantes... E quem 

sai do livro, em nenhum momento, pensa que isso não é 

normal. Para eles, Mo é simplesmente um mago que pode 

tirar pessoas e coisas de dentro de livros: 
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― E quanto a este livro – Capricórnio 
examinou Coração de tinta com um olhar 
de reprovação, como se o objeto tivesse 
mordido seus dedos pálidos. – Este livro 
enfadonho, tolo e verborrágico, posso 
lhe assegurar que tenho a intenção de 
jamais deixar que me aprisionem 
novamente em sua história. Todas essas 
criaturas desnecessárias, essas fadas 
esvoaçantes com suas vozinhas 
estridentes, aquele tititi e bafafá por toda 
parte, o fedor dos pelos e do esterco, os 
mercados onde a gente tropeçava em 
duendes de pernas tortas, os gigantes 
que espantavam a caça com seus pés de 
chumbo. Árvores sussurrantes, lagos 
murmurantes... Não havia no mundo 
coisa alguma que não falasse! (Coração 
de tinta, p. 145) 

 

Vladimir Propp, no livro Morfologia do conto 

maravilhoso (2001), apresenta formas de identificar este 

tipo de conto verificando as partes que o constituem e as 

relações destas partes entre si e com o conjunto. Segundo 

ele, podemos estudar os contos com base na função dos 

personagens. 

Os personagens de contos maravilhosos 

frequentemente realizam a mesma ação, mesmo que os 
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meios pelos quais essa função seja realizada sejam 

diferentes. Propp ressalta que se devem definir as funções: 

 

Em primeiro lugar, não se deve nunca 
levar em conta o personagem que 
executa a ação. Em segundo lugar, a 
ação não pode ser definida fora de seu 
lugar no decorrer do relato. Deve-se 
tomar em consideração o significado que 
possui uma dada função no desenrolar 
da ação. [...] Por função, compreende-se 
o procedimento de um personagem, 
definido do ponto de vista de sua 
importância para o desenrolar da ação. 
(PROPP: 2001: 17) 
 

Como Coração de tinta não é um conto maravilhoso, 

apenas possui algumas semelhanças, não é possível 

encontrar na obra todas as funções citadas por Propp. 

Sendo assim, colocamos neste trabalho apenas as que 

podem de alguma maneira ser identificadas no livro. 

Propp (2001: 19) explica que o conto maravilhoso 

habitualmente começa com uma situação inicial. 

Enumeram-se os membros de uma família, ou o futuro 

herói é apresentado simplesmente pela menção de seu 

nome ou indicação de uma situação. 

Após a situação inicial vêm a seguintes funções: 
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Um dos membros da família sai de casa (definição: 

Afastamentos) 

 

Este afastamento pode ser representado de várias 

formas, sendo as mais habituais: para o trabalho, para a 

mata, para dedicar-se ao comércio, para a guerra e “a 

negócios”. O afastamento também pode ser representado 

de forma intensificada pela morte dos pais. No caso da 

obra de Funke, ocorre o afastamento da mãe de Meggie, 

narrado por Mo: 

―Naquela noite, ela escolheu Coração 

de tinta, ela sempre gostou de histórias 
de aventuras, histórias cheias de 
mistério e esplendor [...] Nós gostamos 
da história, ela era cheia de suspense, 
bem escrita e povoada pelos mais 
estranhos seres [...] Lá fora já estava 
escuro, eu me lembro como se tivesse 
sido ontem, era outono, e o vento 
soprava na janela...  Foi então que 
aconteceu, eles saíram [...] De repente, 
percebi como a sala estava silenciosa, 
silenciosa e vazia. Vi o livro jogado no 
tapete, aberto, como eu o deixara cair, e 
a almofada na qual sua mãe estava 
sentada. Ela não estava lá. Onde 
estaria? Eu chamei o nome dela, chamei 
várias vezes, corri por todos os quartos. 
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Mas ela não estava mais ali.(Coração de 
tinta, p.128) 

 

Impõe-se ao herói uma proibição (definição: proibição) 

 

Após o desaparecimento de sua mulher, Mo tenta 

trazê-la de volta lendo em voz alta, mas não obtém 

sucesso, pelo contrário, descobre que sua leitura pode ser 

perigosa e decide não ler mais em voz alta: 

―Eu lia em voz alta, até não aguentar 
mais ouvir a minha própria voz. Mas sua 
mãe não voltou Meggie. Em 
compensação, no quinto dia, surgiu na 
sala um estranho homenzinho, 
transparente, como se fosse de vidro, e 
o carteiro que acabara de por algumas 
cartas na nossa caixa de correio 
desapareceu. Encontrei a bicicleta dele 
na fora no pátio. A partir daí eu soube 
que nem paredes, nem portas fechadas 
poderiam mantê-la a salvo de 
desaparecer também, nem você nem 
mais ninguém. Então decidi nunca mais 
ler em voz alta. Nem Coração de tinta, 
nem qualquer outro livro (Coração de 
tinta, p.130) 
 

Seguido da proibição, o conto apresenta a chegada 

da adversidade. Em vista disso, a situação inicial dá a 
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descrição de um bem-estar particular, por vezes 

sublinhado propositalmente (PROPP: 2001). 

A adversidade aparece com a chegada de Dedo 

Empoeirado, um personagem que saiu do livro anos atrás 

quando a mulher de Mo desapareceu. Dedo empoeirado 

não é o antagonista do herói, mas pode-se considerar que 

ele é uma adversidade porque é ele quem faz com que seja 

possível que Mo seja levado até seu inimigo (Capricórnio): 

 

― Mo, tem alguém lá fora! 
Ele não estava acreditando, mas foi atrás 
dela. Meggie o puxava com tanta 
impaciência que ele deu uma topada 
com o dedão do pé numa pilha de livros. 
(...) ― Não é nenhum ladrão ― Mo 
respondeu, mas estava com uma 
expressão tão seria quando se afastou 
da janela que o coração de Meggie 
começou a bater ainda mais depressa. 
― Vá para a cama, Meggie. A visita é 
para mim.(Coração de tinta, p.13) 

 

A proibição é transgredida (definição: transgressão) 

Nessa função, aparece um novo personagem, o 

antagonista do herói (agressor), cujo papel consiste em 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Antonia Cidiane Braga Bernardino 1789 

fazer o mal, destruir a felicidade, causar prejuízos etc. 

(PROPP, 2001). 

Quando Dedo Empoeirado aparece novamente na 

vida de Mo e Meggie, surge o verdadeiro vilão da história. 

Capricórnio é apresentado por meio das conversas entre 

Mo e Dedo Empoeirado: 

―Não o subestime!― Ela ouviu Dedo 
Empoeirado dizer ― ele faria tudo para 
obtê-lo! E pode acreditar tudo quer dizer 
tudo. Venha comigo. Eu o levarei até 
eles! Você sabe que Capricórnio aprecia 
muito os seus talentos, ele certamente 
ficaria muito feliz se você mesmo o 
levasse para ele!.(Coração de tinta, p.17) 

 

 O antagonista tenta ludibriar sua vítima para apoderar-se 

dela e de seus bens. (definição: Ardil) / a vitima se deixa 

enganar, ajudando assim, involuntariamente, o seu inimigo 

(definição: cumplicidade) 

 

Segundo Propp (2001), o antagonista pode enganar 

o herói utilizando meios mágicos, ou o herói simplesmente 

age de maneira que facilite a vida do opositor. Em alguns 

casos o inimigo aproveita-se de alguma situação difícil em 

que se encontra sua vítima, situação esta que o inimigo 
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mesmo pode causar, para aproveitar-se dela contra sua 

vítima. 

Mo decide não ir ao encontro de Capricórnio e tenta 

fugir com Meggie para a casa de uma tia, Elinor, mas Dedo 

Empoeirado, que estava vigiando, vai com eles. Como não 

conseguiu convencer Mo, Dedo Empoeirado aproveita-se 

das curiosidades de Meggie para ter acesso ao livro de 

Fenoglio. Ele aconselha Meggie a fazer certas perguntas 

ao pai, deixando-a cada vez mais curiosa e fazendo com 

que confie nele, então, oferece uma apresentação de seu 

trabalho, malabarismo com fogo. Explica que a 

apresentação deve ser feita durante a noite, pois quanto 

mais escuro estiver, melhor fica. A apresentação era uma 

armadilha: para Meggie sair para assistir ao espetáculo, os 

alarmes da casa foram desligados, e enquanto ela estava 

lá fora distraída, os homens de Capricórnio entraram na 

casa e levaram pai dela. 

 

O antagonista causa dano ou prejuízo aos membros da 

família (definição: dano) / falta alguma coisa a um membro 

da família e ele deseja obter algo. (definição: carência) 
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Em sua aldeia, Capricórnio ordena que os últimos 

exemplares de Coração de tinta sejam queimados, 

destruindo assim, a esperança de Mo de encontrar uma 

maneira de resgatar sua mulher das páginas do livro: 

 

Os homens de Capricórnio riam, 
enquanto os livros realmente se 
transformavam e cinzas. A igreja vazia 
ainda cheirava a gasolina um cheiro tão 
penetrante que Meggie teve que tossir. 
Mo pôs o braço no ombro dela num gesto 
protetor, como se não fosse ele que 
Basta tivesse ameaçado, e sim ela. Mas 
e o próprio Mo, quem poderia protegê-
lo?(Coração de tinta, p.149) 
 

 

É divulgada a notícia do dano ou da carência, faz-se um 

pedido ao herói ou lhe é dada uma ordem. (definição: 

mediação, momento de conexão) / o herói é submetido a 

uma prova, ou algo que o prepare para receber um meio ou 

auxiliar mágico. 

 

Após queimar todos os exemplares do livro, 

Capricórnio ordena a Mo que leia algumas histórias para 

extrair tesouro delas.  Além de querer o tesouro, 
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Capricórnio também tinha a intenção de comprovar o dom 

de Mo para, então, colocar seu plano em prática. 

Quando é comprovado que Mo realmente é capaz 

de trazer para este mundo as coisas que lê, Capricórnio 

mostra que ainda tem um exemplar de Coração de tinta e 

que pretende que Mo o leia para dar vida ao Sombra, o pior 

capanga de Capricórnio por não ter forma humana e ter 

muito poder: 

 

― Acredite, Língua Encantada, ainda 
tenho muitos planos para você ― ele 
disse, enfiando a mão dentro do saco e 
deixando as moedas deslizarem entre 
seus dedos ― hoje foi apenas um teste. 
Afinal, eu tinha que me convencer de seu 
talento com meus próprios olhos e 
ouvidos, não é mesmo? Com certeza 
vou aproveitar muito bem todo este ouro, 
mas amanhã você lerá algo diferente pra 
mim. 
Capricórnio andou lentamente até as 
caixas onde antes estavam os livros, que 
agora não passavam de cinzas e 
pedaços de papel queimado e pôs a mão 
dentro de uma delas. 
―Surpresa! Sim, senhor, ainda tenho 
um! ― declarou Capricórnio enquanto 
observava os rostos estupefatos com ar 
de satisfação ― Meu exemplar pessoal 
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e exclusivo, por assim dizer. E amanhã, 
Língua Encantada, é ele que você vai ler 
pra mim. Como já disse, esse mundo me 
agrada imensamente, mas aí dentro há 
um amigo dos velhos tempos do qual eu 
sinto falta por aqui. (Coração de tinta, 
p164) 
 

O herói é transportado, conduzido ou levado ao lugar onde 

se encontra o objeto que procura (definição: deslocamento 

de espaço entre dois reinos, viagem com um guia). 

 

Durante a noite, com a ajuda de Dedo Empoeirado, 

Mo, Meggie, Elinor e Farid conseguem fugir da aldeia de 

Capricórnio. Quando chegam a uma cidade próxima, Elinor 

se prepara para voltar para casa, mas antes de ir, 

consegue o endereço de Fenoglio, o escritor de Coração 

de tinta, pois ela sabe que Mo tem a intenção de voltar à 

aldeia para pegar o livro de Capricórnio, pois, somente com 

o livro, teria alguma chance de reencontrar sua mulher: 

 

― Meus pés na estão mais doendo, a 
saudade dos meus livros está me 
matando, e se eu topar com mais um 
turista em trajes de banho vou começar 
a gritar- ela disse para Mo ― já aluguei 
um carro. Mas antes de partir, gostaria 
de lhe dar isto aqui! Eu o conheço, 
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Mortimer, sei muito bem que Coração de 
tinta não sai da sua cabeça. Por isso, 
arranjei o endereço de Fenoglio para 
você. Acredite, não foi fácil, mas afinal há 
uma boa chance de que ele possua 
alguns exemplares. Ele não mora longe 
daqui. Prometa-me que irá visitá-lo e tirar 
para sempre da sua cabeça o livro que 
está naquela maldita aldeia (Coração de 
tinta, p. 203.). 

 

O herói e seu antagonista se defrontam em combate direto 

(definição: combate) / o antagonista é vencido (definição: 

vitória) 

 

O combate, no caso da obra da Funke, não é físico, 

mas se dá por meio das palavras. Capricórnio sequestrou 

Meggie e a obrigou a ler em voz alta para trazer o Sombra 

à vida. Antes disso, Fenóglio conta a Meggie que a ideia 

de Mo era que a história fosse reescrita e, assim, seria 

possível resgatar Teresa e mandar os personagens de 

volta para o livro. 

Meggie levou as páginas escritas por Fenoglio para 

mudar o final quando estivesse lendo Coração de tinta. 

Enquanto isso, Mo, Farid e Dedo empoeirado armaram um 

plano para evitar que Sombra fosse trazido à vida. 
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Quando Meggie começa a mudar a história, 

Capricórnio ordena que tirem o livro dela, mas seus 

homens não obedecem, porém Meggie não teve coragem 

de ler as ultimas frases, que trariam a morte para 

Capricórnio, então, neste momento, Mo aparece, tira o livro 

de Meggie e lê, combatendo assim seu inimigo: 

― Uma noite, porém, uma noite tépida e 
estrelada, quando Sombra apareceu, ele 
não ouviu a voz de Capricórnio, e sim a 
voz de uma menina. Quando ela 
pronunciou se nome, ele se lembrou de 
todas aquelas pessoas de cujas cinzas 
era formado, de toda a dor, de toda a 
tristeza... Ele se lembrou e resolveu se 
vingar de todos que eram a causa 
daquela infelicidade, dos que haviam 
assombrado o mundo com sua 
crueldade. Sim, ele queria se vingar ― 
Meggie continuou a ler. Se pelo menos 
sua voz não tremesse tanto, mas não era 
fácil matar, mesmo que alguém fizesse 
isso por ela.  
Meggie não conseguia dizer, não 
conseguia. Tudo tinha sido em vão. 
Então de repente havia alguém atrás 
dela, ela absolutamente não notara 
quando ele subira no tablado. E Mo tirou 
o livro da mão de Meggie, correu os 
olhos pelas linhas que Fenoglio tinha 
acrescentado e, com voz firme, leu até o 
fim o que o velho homem escrevera. 
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― E Capricórnio caiu de bruços e seu 
coração negro parou de bater, e todos 
que haviam incendiado e assassinado a 
seu serviço desapareceram, como 
cinzas levadas pelo vento. (Coração de 
tinta, p. 437.). 

 
O dano inicial ou a carência são reparados (definição: 

reparo do dano ou carência) 

 

Depois da morte de Capricórnio, Meggie lê o ultimo 

parágrafo escrito por Fenoglio: 

― Sombra estava ali, e as lembranças 
lhe doíam tanto que quase o dilacerava, 
ele os ouvia em sua cabeça, todos os 
gritos e gemidos, e pensou ter sentido 
lagrimas em sua pele cinzenta. Seu 
medo queimava como fumaça em seus 
olhos. E então, de forma totalmente 
repentina, ele teve uma sensação 
diferente. Ela o fez cair no chão, obrigou-
o a se ajoelhar, e toda sua tétrica figura 
desintegrou-se. De repente, todos 
estavam ali novamente, todos de cujas 
cinzas ele fora criado: mulheres e 
homens, crianças, cães, gatos, duendes, 
fadas e muitos outros. Eles acordaram 
como que de um sonho ruim, e 
finalmente tudo ficou bem.(Coração de 
tinta, p 437) 
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Segundo Propp (2001), muitos contos maravilhosos 

terminam quando o herói volta ao lar e a paz é 

restabelecida, mas em alguns casos, o herói encontra 

novas adversidades e, com isso, inicia-se outro conto e 

tudo começa novamente: 

 

Esse fenômeno mostra que um grande 
número de contos maravilhosos se 
compõe de duas séries de funções, que 
podemos chamar de sequencias. Uma 
nova desgraça dá origem a uma nova 
sequencia, e, deste modo uma historia 
reúne, às vezes, toda uma serie de 
contos (PROPP: 2001: 34). 

 
 

O final de Coração de tinta não mostra exatamente 

uma nova adversidade, mas deixa isso no ar, pois nem 

todos os personagens voltaram para o livro, tais como a 

mãe de Capricórnio, Mortola, e Basta, um de seus homens. 

Além disso, Dedo Empoeirado, que não estava presente 

quando as pessoas foram lidas para dentro do livro, 

também não conseguiu retornar para sua própria história. 

O que deixa a entender que uma nova trama se iniciará é 

o fato de Dedo Empoeirado roubar o livro de Mortimer. Ele 
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ainda tem esperanças de voltar pra casa, e decide procurar 

um leitor que o ajude, mas esta não seria uma tarefa fácil. 

Nos nove anos em que esteve neste mundo, encontrou 

apenas três pessoas que tinham o dom para ajudá-lo: Mo, 

Meggie e Darius: 

 

E então ele estava ali, sentado 
em cima de um telhado esburacado, com 
as costas apoiadas na chaminé fria e o 
rosto coberto de fuligem [...] ele viu Nariz 
Chato sair correndo com alguns homens 
para apagar o fogo. Viu como Sombra se 
ergueu do chão, como o velho homem 
desapareceu [...] e como Capricórnio 
morreu da morte que ele mesmo 
evocara. Basta infelizmente não morrera, 
o que era realmente irritante. Dedo 
Empoeirado o viu fugir. A gralha 
[Mortola] o seguiu, ele também viu. Ele 
viu tudo: Dedo Empoeirado, o 
espectador. Tantas vezes ele fora 
somente um espectador, e aquela nem 
era a história dele (Coração de tint,. p. 
445). 

 

 

 

3. Efeito da desmetaforização da leitura: o duplo 
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Muitos teóricos estabelecem diversas discussões 

sobre a teoria do duplo. Alguns deles estabelecem linhas 

ligadas à vinculação do personagem com o autor, criando-

se certa biografia; para outros, o duplo está ligado ao lado 

psicológico do personagem devido ao surgimento de 

dúvidas, inquietações que causam o desdobramento de 

personalidade.  

O fato de desmembrar-se não se trata somente do 

que se duplica ou repete, mas da manifestação que essa 

duplicidade trará. O outro terá de corresponder ao primeiro 

mesmo que oposto em algumas situações. É como se 

fosse um contraste de adversidade, oposição ou mesmo 

uma relação harmônica entre ambos. Cria-se um jogo de 

situações fornecendo ao leitor a complexidade do estado 

psicológico do indivíduo, aprofundando-se no estado 

intrigante do ser humano. 

Para Rosset (2008), é justamente a singularidade 

comigo mesmo, imaginando algo melhor e mais desejável 

do que eu, portanto imitando-o. Entretanto não ocorre 

evadir-se desse destino, o verdadeiro eu sempre 

prevalecerá e sempre será si mesmo, único. Nos 

esclarecimentos desse autor: 
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Toda coisa tem o privilégio de ser 
apenas uma, o que a valoriza 
infinitamente, e o inconveniente de ser 
insubstituível, o desvaloriza 
infinitamente. Porque a morte do único é 
irremediável: não havia dois como ele, 
mas, uma vez terminado, não há mais 
nenhum  (ROSSET: 2008: 15). 

 

 Enfim, toda a dualidade do sujeito está ligada às 

transformações e questionamentos do ser humano, 

refletindo em intermináveis análises em busca da 

compreensão da dúvida sobre as seguintes manifestações 

do eu. 

 

 

3.1. Constituição do duplo: do o eu-personagem 

para o eu-leitor 

  

 

 O duplo pode ocorrer na deslocação da realidade do 

indivíduo para outra realidade. Essa característica se 

desvia em inesperado/esperado. Na obra Coração de tinta, 

o eu torna-se outro por meio da inquietação do eu original.  
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Um dos personagens a ser destacado com a teoria do 

duplo é Mo, encadernador e apaixonado por livros. A sua 

fascinação pelas histórias contidas dentro deles torna-se 

um dos pontos mais marcantes do personagem.  A razão 

pelo qual ele busca refúgio junto a eles. 

Assim sendo, Mo mantém a sua realidade de leitor e 

o seu fascínio pela leitura. É por meio dela que encontra 

fuga de situações inesperadas dentro de sua realidade. 

Ressalta-se que essa relação entre Mo e a leitura ocorre 

durante toda a obra, na qual é dada a concepção de 

personagem-leitor.  

O ato de ler, para Mo, está ligado ao prazer, mas 

também à busca por segmentos que sirvam como 

elementos intermediários e influenciáveis em seu mundo. 

Como diz Vilson J.  Leffa (1996: 11), entre o leitor e o que 

ele vê pode haver mais do que um espelho.  

Na obra Coração de tinta, todos os acontecimentos 

giram em torno da leitura. Pressupõe-se que, para o 

personagem Mo, o contato com os livros muda um 

comportamento já existente. Conforme Leffa (1996: 26): 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Antonia Cidiane Braga Bernardino 1802 

O conhecimento novo não entra na 
mente pelos sentidos, agregando-se aos 
conhecimentos já existentes por um 
mero processo de justaposição; o 
conhecimento é antes o conhecimento 
antigo que, interagindo com o meio, 
evolui para o conhecimento novo. Na 
mente humana, segundo a teoria de 
esquemas na sua acepção mais geral, 
nada surge do nada, tudo se transforma 
do que já existe dentro do indivíduo. 

 
 

 Portanto, para o personagem tudo se transforma 

através de um novo conhecimento que influencia o antigo 

tornando-se uma nova possibilidade de construção 

psicológica em forma positiva.  

Após verificar o quanto a leitura é importante para a 

construção pessoal do personagem Mo, verificam-se 

vestígios que concedem sinais de segredos. A aparição de 

Dedo Empoeirado faz as coisas soarem estranhamente: 

 

- Dedo Empoeirado! – exclamou 
Mo para a escuridão. – È você? 

Dedo Empoeirado? Que nome era 
aquele? Meggie não conseguia lembrar 
de tê-lo ouvido alguma vez, mas mesmo 
assim parecia familiar, como uma 
lembrança muito antiga que não quer 
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tornar forma definida” (Coração de tinta, 
p. 14) 

 

De acordo com Todorov (2008),  

 

Digamos que na vida cotidiana, 
uma parte dos acontecimentos se 
explica por causas que nos resultam 
conhecidas, e outra, que nos parece 
devida ao azar. Neste último caso, não 
há, em realidade, ausência de 
causalidade, a não ser a intervenção de 
uma causalidade isolada que não está 
diretamente relacionada com as outras 
séries causais que regem nossa vida. 
Entretanto, se não aceitarmos o azar, e 
postulamos uma causalidade 
generalizada, uma relação necessária de 
todos os fatos entre si, deveremos 
admitir a intervenção de forças ou seres 
sobrenaturais (até então ignorados de 
nós). (TODOROV: 2001 : 59) 

 

           Quando Todorov diz que alguns 

acontecimentos poderão ser acidentalmente ocorridos, 

pode-se verificar no caso da visita inesperada de Dedo 

Empoeirado a Mo. Ressalta-se que a visita relaciona-se 

com fatos do passado e causa desconcerto e atitudes 

repentinas do personagem Mo. O mesmo acaba ter que ir 
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a mais uma de suas viagens inesperadas, mas dessa vez 

era por causa do seguinte ocorrido: 

 
- Vista alguma coisa quente – Ele disse. 
- Está frio lá fora. 
-Para onde vamos? – Perguntou Meggie, 
mas ele já havia desaparecido... 
- Não podemos viajar, Mo! – ela disse. 
Ainda falta uma semana para as minhas 
férias! 
“Porque precisa ser justo agora?”, 
Meggie quis perguntar, mas não fez 
isso... (Coração de tinta, p. 21-22).  

 
Meggie tirou cuidadosamente um livro da 
prateleira e abriu-o. Havia figuras dos 
insetos mais esquisitos, besouros com 
chifres, besouros com trombas, um deles 
até mesmo tinha o nariz perfeito. Meggie 
passou o dedo indicador sobre as figuras 
desbotadas. 
- Mo, por que você nunca leu para mim? 
Ele virou-se tão bruscamente que ela 
quase deixou cair o livro. 
- Por que você esta me perguntando 
isso? Você andou conversando com 
Dedo Empoeirado, não é? O que ele lhe 
contou? 
- Nada. Absolutamente nada!” (Coração 
de tinta, p. 55). 

 

 A desconfiança e o medo, então, passam a rodear 
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Meggie. Seguindo as ideias de Todorov (2001), pode-se 

dizer que o personagem está obtendo contornos do outro, 

criando evidências de sua duplicidade. Percebe-se que Mo 

está escondendo algo. Como explicar o fato dele nunca ter 

lido em voz alta para a filha, uma vez que a leitura sempre 

fez parte do mundo deles? Ainda seguindo as concepções 

de Todorov, pode-se dizer que Mo está começando a negar 

algumas circunstâncias absolutamente naturais, como 

aponta o autor: 

 

Podemos falar aqui de um determinismo 
generalizado, de um pandeterminismo: 
tudo, até o encontro das diversas séries 
causais (ou “azar”), deve ter sua causa, 
no sentido pleno do termo, mesmo que 
esta não seja, porém de ordem 
sobrenatural (TODOROV: 2001: 59). 

 

           Na obra Coração de tinta, os elementos dos 

dois mundos relacionam-se. No começo, tudo parece 

mudar de sentido, porém ao longo da história as coisas vão 

se esclarecendo.  A visita inesperada tem um significado, 

aquele nome esquisito que Meggie ouvira em uma 

conversa escondida atrás da porta: 
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- Não o subestime! – Ela ouviu Dedo 
Empoeirado dizer. (...) Ele faria de tudo 
para obtê-lo e pode acreditar tudo quer 
dizer tudo. 
- Eu não vou lhe dar o livro. - Esse era 
Mo. 
- Mas ele vai consegui-lo de uma forma 
ou de outra! Ouça, vou repetir mais uma 
vez, eles estão seguindo o seu rastro. 
- Não seria a primeira vez. Até agora 
sempre consegui despistá-los.  
- Ah, é? E por quanto tempo você acha 
que isso ainda vai funcionar? E a sua 
filha? Vai me dizer que ela gosta de ficar 
mudando de cidade a toda hora? 
Acredite, eu sei do que estou falando.(...) 
Venha comigo. Eu levarei até eles!... 
Você sabe que Capricórnio aprecia muito 
os seus talentos, ele certamente ficaria 
muito feliz se você mesmo levasse para 
ele! (Coração de tinta, p. 17) 
 
 

Percebe-se que as mudanças ocorridas em Mo se 

relacionam a um livro. Seguindo o pensamento de Todorov, 

estão acontecendo mudanças repentinas ou socais ligadas 

ao mental e ao físico do personagem Mo, determinando a 

sua maneira de ser. Observa-se no caso do personagem 

Mo que ao longo da história está passando por uma 

transformação psicológica, mas que se dá a partir dele 
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esconder o seu verdadeiro eu.  Figueiredo estabelece a 

mesma linha de Todorov quando diz que: A verdade é que, 

nunca o outro se poderá assumir enquanto existência 

humana, por mais humana que seja a sua artificialidade 

(s/d: 21). 

Portanto, no caso de Mo, este não quer assumir a sua 

identidade, tendo a indecisão de sua própria situação 

ficando em um estado frágil. É como se faltassem peças na 

criação do seu eu. As inquietações são constantes, o eu-

personagem já não é o mesmo, o eu-leitor está ganhando 

autonomia e tentando assumir-se, como é notado: 

 

Eles haviam desembrulhado o livro. 
Meggie viu o papel pardo em cima de 
uma cadeira. Nenhum dos dois notou 
que ela entrara.(...) 
- Incrível. Pensei que não existisse mais 
nenhum exemplar – dizia Elinor. (...) 
- Ela pode ver o livro, mas de mim você 
esconde! 
- Tenho meus motivos para não mostrá-
lo a você... Por favor, Meggie, esqueça 
esse livro. (Coração de tinta, p. 47-48-
49) 
  

 

            Confrontos na realidade se estabelecem, seguindo 
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a linha de Rosset (2008), e levam o eu-personagem a um 

contrassenso. Mo se desdobra em notáveis emoções, as 

quais despertam nele o desejo da fuga dessa realidade ou 

transformar dois aspectos em um. Como esclarece Rosset 

(2008: 24): 

 
 
 
Com certeza, não se escapa do destino 
que faz o eu ser o eu, e o único ser o 
único. Sempre se será si mesmo, de toda 
forma. Mas há dois itinerários aqui 
possíveis: o simples, que consiste em 
aceitar a coisa, e até regozijar-se com 
isso; e o complicado, que consiste em 
recusá-la, mas que sempre retorna com 
juros. 
 
 

No caso do personagem Mo o seu verdadeiro eu 

está além do que realmente é, pois não aceita, complica-

se na defesa de seu íntimo e acaba sendo contraditório 

consigo mesmo e os resultados se tornam ruins. Tem-se 

então: 

 
Ela pensou ter ouvido vozes, mais alta 
do que a música de Dedo Empoeirado, 
vozes de homens, e um terrível medo se 
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espalhou em seu coração... Ela desatou 
a correr... Meggie ouviu vozes no 
corredor que dava para a biblioteca: Mo? 
– ela chamou e lá estava o medo 
novamente... 
- Quieta, eles são muitos – sussurrou 
Elinor. 
- É claro que ele está aqui – Meggie 
ouviu a voz sem precisar encostar o 
ouvido na parede. Era uma voz áspera, 
como a língua de um gato – Quer que 
busquemos a filhinha dele no jardim para 
que ela nos mostre? Ou prefere fazer 
isso você mesmo?... 
- Esta bem entregarei o livro! A voz de 
Mo soou cansada - Mas irei com vocês, 
pois quero o livro de volta assim que não 
precisar mais dele... 
- Melhor ainda. Íamos levar de qualquer 
forma... Você ainda não vai acreditar 
como Capricórnio anseia por ouvir sua 
voz. Ele confia muito nas suas 
capacidades... – É verdade o substituto 
que Capricórnio encontrou para você é 
um tremendo ignorante... 
- Chega de conversa fiada ... E então 
vamos levar logo a filha dele também? 
- Não- disse Mo energicamente – minha 
filha fica aqui ou não entregarei o livro. 
- Ah, entregaria sim, Língua Encantada, 
aliais você entregaria sim”... (Coração de 
tinta, p.67-68)  
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Mortimer, médico de livros, Mo ou Língua Encantada, 

assim era também conhecido. Nesse trecho o foco não era 

só o livro, os vilões o queriam. Isso se justifica por possuir 

algo que Meggie estava perto de descobrir, o lado oculto e 

incompleto do personagem Mo. Para ela talvez houvesse 

algum segredo dentre as páginas do livro Coração de tinta, 

de Fenoglio. Assim, foi lido diversas vezes e não entedia o 

motivo do segredo, eram apenas histórias de fadas, anões, 

coisas do gênero. Mas, ela tem certeza de que eles não 

teriam levado o livro e o Mo se a situação não fosse muito 

séria. 

De acordo com Rosset, então, não escapa do destino 

que faz o eu ser o eu, aliado a isso o eu-personagem está 

aos poucos se desfazendo, deixando transparecer o outro. 

Contudo toda proteção de sua verdadeira realidade é falha, 

uma vez que o real sempre prevalece. Aliás, Meggie terá 

uma tarefa: achar seu pai e saber a verdade: 

 

Meggie havia imaginado o rosto de 
Capricórnio centenas de vezes, desde o 
momento em que Dedo Empoeirado lhe 
falara sobre ele: no caminho para casa 
de Elinor, quando Mo ainda estava ao 
seu lado, na casa gigantesca de Elinor e, 
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finalmente, no caminho até ali, centenas 
de vezes, não, milhares de vezes ela 
tentara imaginá-lo apelando para ajuda 
de todos os vilões que já havia 
encontrado nos livros... Mas Capricórnio 
não se parecia com nenhum deles 
(Coração de tinta, p.113). 
 
 

Em parte da vida cotidiana, muitos acontecimentos 

são explicados porque são conhecidos ou apenas casuais. 

No entanto, pode-se dizer que o trecho nos mostra uma 

alusão do irreal com o real, torna-se oportuno à imaginação 

e à curiosidade aquilo que jamais existiria na realidade; 

torna-se autêntico. Verifica-se no fragmento: 

 
 
Mas naquele dia eu tinha comprado uma 
caixa cheia de livros num sebo... O livro 
de Capricórnio também estava lá... 
- Você lia em voz alta? 
- Sim todas as noites. Sua mãe gostava 
muito. Naquela noite ela escolheu 
Coração de tinta. Ela sempre gostou de 
histórias cheias de aventuras, historiam 
cheias de mistérios e esplendor. Ela 
sabia de cor todos os nomes do 
cavalheiro do rei Arthur e Beowuf e 
Grendel... Sentamos-nos 
confortavelmente ao seu lado no tapete, 
e eu comecei a ler... Sua mãe adorava 
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quando um livro a transportava para o 
desconhecido... Lá fora já estava escuro, 
eu me lembro de como tivesse sido 
ontem, era outono e o vento soprava na 
janela... Foi então que aconteceu... 
- O que? Sussurrou Meggie. – O que 
aconteceu, Mo? 
- Eles saíram – ele disse. De repente eles 
estavam lá na porta do corredor como se 
tivessem vindo de lá de fora. Quando 
eles se viraram para nós, eu ouvi um 
ruído como se alguém desdobrasse uma 
folha de papel. Seus nomes ainda 
estavam em meus lábios: Basta, Dedo 
Empoeirado, Capricórnio... Acho que 
nenhum dos três entendeu o que tinha 
acontecido. Eu mesmo só entendi muito 
depois que a minha voz os fizera 
escorregar dos livros (Coração de tinta, 
p. 125-126) 
 

Segundo Todorov, o mundo físico e o mundo 

espiritual se interpenetram: suas categorias fundamentais 

se encontram, portanto, modificadas. A realidade do eu-

personagem decompõe-se. Observa-se: 

 
De repente, percebi como a sala estava 
silenciosa e vazia. Vi o livro jogado no 
tapete, aberto, como eu o deixara cair, e 
a almofada no qual a sua mãe estava 
sentada. Ela não estava lá. Onde 
estaria? Eu chamei o nome dela, chamei 
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varias vezes. Corri por todos os quartos. 
Mas ela não estava mais ali (Coração de 
tinta, p. 128). 

 

 Percebe-se assim a modificação do eu original 

adotando uma nova forma: o descobrimento, reflexos de si, 

um ar subjetivo, com poucas respostas, falhas e confusões. 

Pode-se concluir que o processo do duplo se completa e, 

nesse contexto, o eu-personagem (realidade) para ser eu-

leitor (ficção): 

 

 

Diagrama 4: O duplo na obra Coração de tinta 

 

 

 A desmetaforização chega ao seu auge: o 

personagem Mo passa a ser visto como leitor e, segundo 
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Todorov (2001), acontece a ruptura entre sujeito e objeto, 

a transformação entre o tempo e o espaço: 

 

Comigo eu não me preocupava. Era 
estranho, mas eu tinha a sensação de 
que, como leitor, não corria o perigo de 
sumir entre as paginas. Não sei até hoje 
se isso era verdade (Coração de tinta, p. 
129). 
 
 

 Curioso saber que o eu-leitor não se desloca da sua 

realidade e sim as pessoas ao seu redor: 

 

Eu lia em voz alta, até não aguentar ouvir 

a minha própria voz. Mas sua mãe não 

voltou Meggie. Em compensação, no 

quinto dia, surgiu na minha sala um 

homenzinho transparente, como se 

fosse de vidro, e o carteiro, que acabara 

de por algumas cartas na nossa caixa de 

correio, desapareceu. Encontrei a 

bicicleta dele La fora no pátio. A partir 

daí, eu soube que nem paredes, nem 

portas fechadas poderiam mantê-La a 

salvo de desaparecer também... Então 

decidi nunca mais ler um livro em voz 

alta. Nem Coração de tinta, nem 

qualquer outro (Coração de tinta, p. 129-

130). 
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 Na sua realidade física, como ficaria o aspecto mental 

quando se descobriu responsável desses fantásticos 

acontecimentos? Para Todorov (2001), não existe mais 

ideia de passado e futuro, mas sim um eterno presente. 

Portanto, Mortimer não era mais o mesmo. Ele deixava seu 

eu “original” e não era por opção, a necessidade se tornava 

maior, o eu-leitor não pode sobrepujar. Correr o risco de 

que outras pessoas desaparecessem em meio de uma 

história qualquer, mudar de mundo, ser arrancado de sua 

historia real. Isso ele não gostaria que acontecesse com 

Meggie. 

 Mortimer possui uma singularidade, alguma coisa 

inusitada que ele mesmo desconhece. Pergunta-se, tenta 

entender, mas como aprender manusear algo que está 

longe do real? Só deixar de ler em voz alta, será suficiente? 

Então, ele preferiu não tentar. O melhor a fazer era se 

esconder atrás de um novo Mortimer, um Mortimer 

personagem. Contudo, acontece uma troca entre a ficção 

e o que é real.  
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 Lembrando que alguns personagens saem do livro, 

estes buscam respostas em sua casa, o sequestram para 

um mundo de irrealidade. Ocorre a síntese entre o sujeito 

e seu duplo com conformidade, características positivas a 

procura de respostas, mas não só para os outros: 

 

E, assim, foi numa igreja que Meggie 
ouviu seu pai ler em voz alta pela 
primeira vez depois de nove anos... Mo 
abriu o livro que estava em seu colo e 
começou a folheá-lo com o cenho 
franzido, como se procurasse em suas 
paginas o ouro que deveria extrair para 
Capricórnio... Tudo desapareceu. As 
paredes vermelhas da igreja, os rostos 
dos homens de Capricórnio e o próprio 
Capricórnio em sua cadeira. Havia 
apenas a voz de Mo e as imagens que 
as letras iam formando como um tapete 
num tear... Não se ouvia um som além 
da voz de Mo, que dava vida a letras e 
palavras (Coração de tinta, p.155). 
 

          Mo cria a possibilidade de um leitor se transformar 

em personagem e de um personagem converter-se em 

pessoa, com existência no mundo do leitor. Veja-se: 

  
Uma outra coisa saiu das paginas, uma 
coisa que respirava, feito carne e osso. 
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 De repente, havia um garoto no meio 
dos tonéis... O garoto deveria ser três ou 
quatros anos mais velho do que Meggie. 
O turbante em sua cabeça estava sujo, 
eos olhos no rosto moreno estavam 
escuros de medo. Ele esfregou-os como 
que para apagar a imagem falsa, o lugar 
falso que tinha diante de si... 
Mo pôs o livro no chão ao seu lado e 
cobriu o rosto com as mãos. 
- Ei! Fulvio sumiu! – exclamou um dos 
homens de Capricórnio. – Ele 
simplesmente evaporou... 
     Todos olharam para Mo. O medo 
estava de volta nos rostos deles, só que 
dessa vez não se tingia apenas 
admiração, mas também e cólera. 
- Leve o garoto embora, Língua 
Encantada – ordenou, irritado. – Iguais a 
ele já tenho mais que suficiente. E traga-
se o Fulvio de volta. 
- Pela centésima milésima vez: eu não 
posso trazer ninguém de volta! – ele 
exclamou. – E isso não é mentira só 
porque você não quer acreditar. Eu não 
posso. Não posso determinar o que ou 
quem sai do livro, nem entra (Coração de 
tinta,  p. 161/162). 
 

 Ressaltando Rosset (2008), o verdadeiro eu não 

escapa de seu destino. A realidade sempre prevalecerá. 

Assim sendo, Mo está se mostrando, se tornando 

admirável, temido, insubstituível a par desse tipo de 
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situação, porém ele não determina a sua capacidade, está 

preso a ela sem poder controlá-la. 

 A perda da realidade é um sentimento que traz 

perguntas de como deveria ser naquela situação. O seu 

comportamento, suas dúvidas, as atitudes originam a 

busca pelo ideal. O quanto uma situação inesperada traz 

comportamentos inusitados que estavam inquietos 

mentalmente. Tem-se então a problemática de encontro de 

Mo consigo mesmo, necessitando do outro:                     

 
Ela se foi, Meggie acrescentou em 
pensamento. Você já tentou trazê-la de 
volta, mas não é possível. Vamos para 
casa. 
Mo pegou mais um dos morangos, o 
menorzinho de todos.  
- Os menores são sempre mais doces – 
ele disse e o pôs na boca. – Sua mãe 
adorava morangos. Ela nunca cansava 
de comê-los e ficava brava quando 
chovia muito na primavera e eles 
mofavam nos canteiros. 
Um sorriso passou furtivamente por seu 
rosto quando ele olhou suavemente para 
a janela. 
- Só mais esta tentativa, Meggie – ele 
disse. – Só mais esta”... 
(Coração de tinta, p.206-207). 
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            No entanto agrega-se mais uma mistura à 

ansiedade para tornar-se duplo. Como declara uma das 

autoras deste trabalho, Ellen Silva, o mundo da leitura faz 

o leitor sentir em condições de mudar o que antes ele não 

tinha a audácia para tentar.  O leitor, então, busca o eu 

verdadeiro no espelho, no duplo. Dá preferência à imagem. 
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OS JOGOS E A LEITURA 

 

Eli Marta Cardoso Mota 

 

 Para Petit (2009,0.115) não “importa o meio onde 

vivemos e a cultura a que nos viu nascer, precisamos de 

mediações, de representações, de figurações simbólicas 

para sair do caos, seja ele exterior ou interior”. 

 Todos nós precisamos como seres de linguagem em 

perpétua bisca, dos “prazeres da expressão” (Petit,2009, 

p.115). 

 A expressão verbal, a corporal, nossos vínculos 

sociais e tantas outras coisas vão compondo nosso arsenal 

cultural e o resultado é uma descoberta interna de 

possibilidades não percebidas ou conhecidas. É criar 

confiança no potencial, descobrir habilidades que se 

desconhecia. 
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 Os mitos, contos, lendas, poesias, peças de teatro, 

retratam as paixões humanas, os desejos e os medos 

ensinam às crianças, aos adolescentes, aos adultos 

também não pelo raciocínio, mas por meio de uma 

decifração inconsciente, que os assusta e que pertence a 

todos. “São tantos vínculos entre a parte indizível de cada 

um e a que é mostrada aos outros” (PETIT, 2009 p.116). A 

travessia do livro para a leitura se faz através da voz, 

elemento muito importante nesse convite ao deleite de 

aproveitar uma boa história. 

 Os jogos teatrais potencializam o lúdico e 

instrumentalizam os alunos mediadores na condução do 

trabalho em grupo ou individual, preparando-o para uma 

leitura fluente que consequentemente passa pela 

preparação vocal (dicção, altura de voz, ritmo). 

 Entre outras coisas a importância da voz aqui 

descrita nos dá um pouco a dimensão dessa preparação 

para a sedução à leitura: 

O gosto pela leitura, em grande medida, dessas 

intersubjetividades e deve muito à voz. Se 

nenhuma receita garante que a criança lerá, a 
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capacidade de estabelecer com os livros uma 

relação afetiva, emotiva e sensorial, e não 

simplesmente cognitiva, parece ser de fato 

decisiva, assim como as leituras orais: na França, 

o número dos grandes leitores é duas vezes maior 

entre os que se beneficiaram de histórias contadas 

pelas mães todos os dias do que entre os que não 

ouviram nenhuma (PETIT, 2009, p58). 

  Os jogos teatrais e a literatura despertam a 

curiosidade e estimulam o imaginário, seja dos alunos 

mediadores ou dos alunos mediados. Os jogos e a 

literatura nos fazem experimentar sensações, organizar 

territórios internos que desconhecemos e nos 

proporcionam enfrentamentos sem riscos, ambos são 

libertadores e nos afastam temporariamente do real. 

 Segundo Koudela (2011,0.34) “o jogo reforça a 

passagem da representação em ato ara a representação 

em pensamentos”. 

 Nas muitas possibilidades que o jogo se apresenta 

ele estimula diferentes “áreas da experiência” por meio da 

representação (jogos de observação, jogos de memória, 
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jogos sensoriais, agilidade verbal e não verbal) e ampliam 

o limite tradicional da situação de aprendizagem. 

 Durante o desenvolvimento infantil os jogos estão 

presentes em diferentes formas como o jogo sensório-

motor, depois como jogo simbólico e jogo de regras. Todas 

essas experiências subjetivas serão matéria prima para o 

jogo teatral que transforma essa expressão em “papel”. “A 

criação do papel e mais tarde da personagem é uma 

representação adaptada”. (KOUDELA, 2011 p.38) 

 O desenvolvimento desse processo de descoberta 

de si através da relação com o espaço, o corpo, os objetos, 

os símbolos, estimula a imaginação. 

 Ler permite ao leitor, decifrar sua própria 

experiência, segundo Petit. Através das histórias, 

“escrevemos a nossa” – a perda, o amor, o desespero da 

separação, a busca de sentido – “tocam o mais profundo 

da experiência humana. Essa experiência significativa que 

a leitura traz também nos encanta o imaginário. Podemos 

nos identificar com personagens e situações e também 
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podemos sonhar e estimular lugares que estão “além do 

prazer”. (Freud, apud Koudela 2011, p.39) 

Há um tempo certo para determinadas experiências 

de crescimento, e a infância é o período de 

aprender a construir pontes sobre a imensa lacuna 

entre a experiência interna e o mundo real. Os 

contos de fadas podem parecer sem sentido, 

fantásticos, amedrontadores e totalmente 

inacreditáveis para o adulto que foi privado da 

fantasia do conto de fadas na sua própria infância, 

ou que reprimiu estas lembranças. Um adulto que 

não conseguiu uma integração satisfatória dos dois 

mundos, o da realidade e o da imaginação, se 

desnorteia com estes contos. Mas um adulto que 

na sua própria vida é capaz de integrar a ordem 

racional com a ilogicidade de seu inconsciente será 

suscetível à forma como o conto de fadas auxilia a 

criança nesta integração. Para a criança e para o 

adulto que, como Sócrates, sabe que ainda existe 

uma criança dentro do indivíduo mais sábio os 

contos de fadas exprimem verdades sobre a 

humanidade e sobre a própria pessoa. 

(BETTELHEIM, 1990 p.83) 
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 O aluno mediador de leitura revela muitas vezes 

suas angústias, alegrias e uma avalanche de sentimentos 

que surgem nas formações a partir da proposição de 

alguns jogos ou algumas leituras que lhes tocam em suas 

representações imaginárias. Muitas das brincadeiras os 

fazem voltar à infância e nas rodas de conversas são 

colocadas em forma de relatos. O mesmo acontece com as 

crianças que ao ouvirem uma determinada leitura que as 

toca mais profundamente logo comentam nos grupos. 

 Ler, apropriar-se dos livros, é reencontrar o eco 

longínquo de uma voz amada na infância, o apoio de sua 

presença sensível para atravessar a noite, enfrentar a 

escuridão e a separação (PETIT, 2001, p.65). 

 

O JOGO NA MEDIAÇÃO DE LEITURA 

 

 O jogo teatral na mediação de leitura é uma proposta 

de experimentação por meio de práxis artística. Alguns 

conceitos tão importantes a serem transmitidos aos alunos 
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como: colaboração, concentração, atitude entre outros, são 

mais facilmente incorporados através da experiência do 

jogo. 

 O jogo teatral é uma manifestação ativa de múltiplos 

signos que proporciona reflexão e experiências diversas 

para o processo formativo dos alunos mediadores de 

leitura. “Até que ponto o orientador de um grupo de 

crianças ou adolescentes deve encaminhar o trabalho para 

o lado artístico ou até que ponto o ensino artístico é de 

menor importância, considerando-se que está lidando em 

primeiro lugar com uma atividade de caráter formativo” 

(KOUDELA, 2001, p.17) 

 Essa inquietação no trabalho com o teatro na 

educação sempre nos perturba e ao mesmo tempo nos traz 

um objetivo concreto que é estar aberto à experiência, de 

forma livre e valorizando a expressão da imaginação 

criativa (KOUDELA, 2001). 

 No Teatro Educação a concepção predominante “vê 

a criança como um organismo em desenvolvimento, cujas 

potencialidades se realizam desde que seja permitido a ela 
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desenvolver-se em um ambiente aberto à experiência.” 

(KOUDELA,2001, p.18). Aqui vale acrescentar o 

adolescente que também está no processo de 

desenvolvimento e da mesma forma aberto a 

experimentação e encontra no projeto um alicerce criativo 

para se desenvolver. 

 Nosso objetivo aqui está centrado no jogo como 

experiência, experimentação e desencadeador criativo e 

consequentemente como repertório expressivo para um 

objetivo maior que é preparar o jovem mediador para 

multiplicar a leitura junto às crianças, na fase de 

alfabetização. O ciclo de alfabetização engloba as crianças 

do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, embora o grupo 

realize leituras em outros espaços fora da Unidade Escolar 

que estudam como: E.M.E.Is., comunidade no entorno da 

escola, parques, etc. Assim a experimentação prática 

através dos Jogos Teatrais de Viola Spolin (2001), 

completa o processo formativo dos jovens. 

 O jogo é capaz de resgatar manifestações de 

diversas ordens: intelectual, social e afetiva. 
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 A apresentação do fichário de Viola Spolin está 

dividida em itens: Preparação, Descrição, Instrução, 

Avaliação, Notas, Áreas de Experiência, acompanhados do 

manual de instruções. 

 Um dos aspectos mais importantes que podemos 

nos utilizar dos jogos teatrais para a formação dos 

mediadores é o foco. Assim como no teatro “o termo foco 

equivale a ponto de concentração do ator” (KOUDELA, 

2001, p.46). O foco pode ser utilizado na sala de aula 

regular, pois ele garante o envolvimento do aluno no 

processo de aprendizagem. Na mediação de leitura ele 

possibilita uma recepção melhor do que está sendo 

apresentado à criança pelo aluno mediador. 
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CONQUISTAS E DESAFIOS DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 
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RESUMO 
 

Esse artigo procurou analisar a trajetória da Educação 

Inclusiva no Brasil, objetivou conhecer as diversas faces 

da Educação Inclusiva no Brasil, iniciando nos 

primórdios da educação brasileira, neste sentido o 

estudo parte da premissa de que, no contexto atual, 

constata-se, que apesar de o Brasil ter definido na 

legislação a Educação Inclusiva, os serviços 

educacionais existentes ainda estão distantes de 

promover a inclusão com qualidade do educando com 

necessidades educativas especiais no sistema regular 

de ensino. Os dados aqui apresentados baseiam-se nos 

aspectos descritos, assim tem a finalidade de 

compreender a trajetória histórica da educação inclusiva 

no Brasil, destacando a contradição entre teoria 

(legislação) e prática (contexto educacional). O 

procedimento metodológico adotado neste estudo foi à 

pesquisa bibliográfica de caráter exploratório e 

qualitativo. Para atingir o objetivo proposto foi feita uma 

revisão integrativa utilizando artigos publicados nos 

bancos de dados da Google Acadêmico, Lilacs, Scielo, 

publicados de 2011 a 2020. Conclui-se que o processo 
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de inclusão dos portadores de necessidades educativas 

especiais deve estar pautado em um projeto que 

incorpore como premissa básica, o acesso à 

aprendizagem e ao respeito à diferença. Este 

oportunizará o avanço acadêmico desses alunos em 

condições de igualdade com os demais alunos do 

sistema educacional, cumprindo, assim as prerrogativas 

da legislação nacional.  

 

Palavras chaves: Educação inclusiva; Diversidade; 

Legislação. 

 

ABSTRACT 
 

This article sought to analyze the trajectory of Inclusive 

Education in Brazil, aimed at knowing the different faces 

of Inclusive Education in Brazil, starting at the beginning 

of Brazilian education, in this sense the study starts from 

the premise that, in the current context, it is found that, 

despite Since Brazil has defined Inclusive Education in 

the legislation, the existing educational services are still 

far from promoting quality inclusion of students with 

special educational needs in the regular education 

system. The data presented here is based on the 

aspects described, so it aims to understand the historical 

trajectory of inclusive education in Brazil, highlighting the 

contradiction between theory (legislation) and practice 

(educational context). The methodological procedure 

adopted in this study was exploratory and qualitative 

bibliographic research. To achieve the proposed 

objective, an integrative review was carried out using 

articles published in the Google Scholar databases, 
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Lilacs, Scielo, published from 2011 to 2020. It is 

concluded that the process of inclusion of people with 

special educational needs must be guided in a project 

that incorporates as a basic premise, access to 

learning and respect for difference. This will provide 

the academic advancement of these students in 

conditions of equality with the other students of the 

educational system, thus fulfilling the prerogatives of 

the national legislation.  

 

Keywords: Inclusive education; Diversity; Legislation. 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem como finalidade mostrar 

as conquistas e desafios da Educação Inclusiva no 

Brasil refletindo sobre a situação da inclusão dos 

alunos portadores de Necessidade Especiais, o papel 

da Escola, do Estado e da Família, como ferramenta 

dessa inclusão em que cada indivíduo é considerado 

como um ser singular, com suas vontades, 

necessidades e potencialidades próprias, onde deve 

ser respeitado cada ritmo e desenvolvimento assim 

como a aprendizagem dos mesmos. 
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O processo de educação inclusiva é um desafio 

a ser enfrentado, visto que, propõe mudanças no 

comportamento de todos. Pais, alunos, professores e 

funcionários, a inclusão é uma proposta que está 

sendo implantada desde 1996, porém não vemos nas 

escolas públicas a preparação estrutural e profissional 

para tal fato. 
 

Na elaboração desse trabalho, utilizou-se a 

pesquisa de revisão de literatura nas quais foi 

realizado um levantamento do referencial teórico em 

periódicos de plataformas científicas, com 

embasamento teórico-científico. Assim será utilizando 

os conceitos dos estudos nos referenciais teóricos 

para elucidar o seguinte problema da pesquisa: Quais 

são os desafios e as perspectivas da Educação 

Inclusiva no Brasil? 
 

Como metodologia foram adotados como 

critérios de inclusão foram baseado em artigos originais 

em português que disponibilizavam informações 

relevantes e de interesse do estudo. Alguns critérios 

foram definidos: Artigos contendo estudos e/ou revisões 

com abordagens em Educação Inclusiva. Onde foram 
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incluídas as Palavras chave: Educação inclusiva; 

Diversidade; Legislação. 
 

O trabalho se justifica pelo motivo de chamar a 

atenção da sociedade para participar e cobrar dos 

órgãos públicos as suas responsabilidades. Para 

conseguirmos êxito nesta empreitada é necessária a 

participação de todos os membros da sociedade, ou 

seja, políticos, profissionais da educação e família. 
 

O objetivo do artigo é verificar as conquistas e 

desafios da educação inclusiva no Brasil conhecendo 

sua trajetória. Espera-se que os resultados 

demonstrem que uma escola como objeto de trabalho 

da inclusão deva ser preparado social, estrutural, 

profissional e pedagogicamente e os órgãos públicos 

e que tem que assumir essa missão e, chamar a 

atenção dos órgãos públicos as suas 

responsabilidades como dita na LDBN/96 “A 

responsabilidade da educação inclusiva é dos 

governos federais, estaduais, municipais e da família”. 
 

Segundo Costa (2013), o princípio fundamental 

da escola inclusiva, é que todos os portadores de NEE 

(Necessidades Educacionais Especiais) devem 
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aprender juntos, na medida do possível, mesmo com 

suas dificuldades ou diferenças. As escolas inclusivas 

devem reconhecer e responder às necessidades 

diversas de seus alunos, inserindo ambos os estilos e 

ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade a todos. 
 

Portanto ao analisar as conquistas e desafios 

da Educação inclusiva no Brasil, podemos dizer que a 

inclusão dos Portadores de Necessidade Educativa 

Especial tem sido mal compreendida, principalmente 

no seu apelo a mudanças nas escolas comuns e 

especiais. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Garcia et al., (2011) afirma que inclusão é um 

processo que contribui para a construção de um novo 

tipo de sociedade através de transformações, 

pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na 

mentalidade de todas as pessoas, portanto, também 

do próprio deficiente. Inserir alunos com déficits de 

toda ordem, permanentes ou temporários, mais 

graves ou menos severos no ensino regular nada 
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mais é do que garantir o direito de todos à educação. 

A educação inclusiva garante o cumprimento do 

direito constitucional indisponível de qualquer criança 

de acesso ao ensino fundamental, já que pressupõe 

uma organização pedagógica das escolas e práticas 

de ensino que atendam as diferenças entre os alunos. 

(GARCIA et al., 2011) 
 

O processo de educação inclusiva é um desafio 

a ser enfrentado, concordam Lopes et al (2013) e 

Meneses et al., (2013), visto que, propõe mudanças no 

comportamento de todos. Pais, alunos, professores e 

funcionários, portanto a inclusão é uma proposta que 

está sendo implantada desde 1996, porém não vemos 

nas escolas públicas a preparação estrutural e 

profissional para tal fato. Lopes et al (2013) e Meneses 

et al (2013) acreditam que a Educação Inclusiva surgiu, 

e vem crescendo no mundo inteiro, com base no 

pressuposto de que todos têm direito e acesso à 

educação, mas será que todos estão preparados para a 

mudança e responder as necessidades das crianças. 
 

Segundo Skliar, (2013), a inclusão é o 

resultado da soma de oportunidades bem sucedidas 
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que são possibilitadas a qualquer cidadão e não 

somente dos decretos, sem oportunizar o real acesso 

às oportunidades e aos meios para superar os 

desafios que promovam o seu desenvolvimento. A 

educação inclusiva garante o cumprimento do direito 

constitucional indisponível de qualquer criança de 

acesso ao ensino fundamental, já que pressupõe uma 

organização pedagógica das escolas e práticas de 

ensino que atendam as diferenças entre os alunos. 
 

Para Silveira et al., (2013) o Estado tem um papel 

essencial e insubstituível no planejamento e 

direcionamento da expansão do atendimento, uma vez 

que as desigualdades regionais na oferta educacional 

atestam uma enorme disparidade nas possibilidades de 

acesso à escola por parte dessa população especial. 

Corroboram com ele os autores Garcia et al., (2013) e 

Freitas (2013) acrescentando que o princípio 

democrático da educação para todos só se evidencia 

nos sistemas educacionais que se especializam em 

todos os alunos, não apenas em alguns deles, os alunos 

com deficiência. A inclusão, como consequência de um 

ensino de qualidade para todos os alunos provoca e 
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exige da escola brasileira novos posicionamentos e é um 

motivo a mais para que o ensino se modernize e para 

que os professores aperfeiçoem as suas práticas. 
 

• uma inovação que implica num esforço de 

atualização e reestruturação das condições atuais da 

maioria de nossas escolas de nível básico. 
 

No Brasil, um passo importante para assegurar 

o direito à educação sem exclusão para os PNEE se 

deu com a promulgação da lei n.º 9394/96 – Nova Lei 

de Diretrizes e Bases Nacional (LDB) (BRASIL, 1996). 

Em seu Artigo 4.º, a 
 

LDB determina que deve haver “atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino”, e, no seu Artigo 58.º, estabelece, 

também, que educação especial é “a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. (BRASIL, 1996) 
 

A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

aprova o Plano Nacional de Educação. O capítulo 8 

do PNE é destinado à Educação Especial. Este 
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documento tece um diagnóstico e traça as diretrizes, 

objetivos e metas para os próximos 10 anos. Segundo 

o PNE, a oferta de educação especial poderá ser 

realizada de três formas: participação nas classes 

comuns, sala especial e escola especial. Sendo que, 

as salas e escolas especiais devem ser apenas para 

aqueles que realmente não puderem ser atendidas 

nas salas convencionais. Neste sentido, a matrícula 

destes alunos vem crescendo a olhos vistos entre 

1998 e 2003. (BRASIL, 2001) 
 

Neste sentido Costa (2013) acrescenta que a 

Educação Especial deve ser vista no contexto da 

Educação Geral, ou seja, o portador de necessidades 

especiais deve ser atendido no mesmo ambiente que 

o não portador. A esta tendência contemporânea 

chamamos de Educação Inclusiva, uma vez que o 

portador de necessidades especiais é inserido em 

classes regulares de ensino, sendo tão digno e 

merecedor da educação como qualquer outra pessoa. 
 

Segundo Garcia et al.,o princípio democrático da 

educação para todos só se evidencia nos sistemas 

educacionais que se especializam em todos os alunos, 
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não apenas em alguns deles, os alunos com deficiência. 

A inclusão, como consequência de um ensino de 

qualidade para todos os alunos provoca e exige da 

escola brasileira novos posicionamentos e é um motivo 

a mais para que o ensino se modernize e para que os 

professores aperfeiçoem as suas práticas. 
 

• uma inovação que implica num esforço de 

atualização e reestruturação das condições atuais da 

maioria de nossas escolas de nível básico. 
 

O capítulo 8 do PNE da Lei nº 10.172 destina-se 

à Educação Especial, tecendo um diagnóstico e traça as 

diretrizes, objetivos e metas para os próximos 10 anos. 

Segundo o PNE, a oferta de educação especial poderá 

ser realizada de três formas: participação nas classes 

comuns, sala especial e escola especial. Sendo que, as 

salas e escolas especiais devem ser apenas para 

aqueles que realmente não puderem ser atendidas nas 

salas convencionais. (BRASIL, 2001). 
 

Não podemos deixar de citar aqui as 

Organizações Não Governamentais, criadas, na 

maioria, pelos pais e/ou por técnicos, têm 

desempenhado importante papel histórico. Estas 
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organizações, em parceria com o poder público 

governamental, têm oferecido o atendimento de que os 

portadores de deficiência necessitam em educação, 

saúde e trabalho. Igualmente, têm sido pioneiras na 

liderança e, em sua militância política e social, vêm 

conseguindo fazer com que várias das reivindicações 

dos portadores de deficiências sejam atendidas. 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 
 

Diniz, (2012) acrescenta que na escola inclusiva 

professores e alunos aprendem uma lição que a vida 

dificilmente ensina: respeitar as diferenças. Esse 
 

é o primeiro passo para construir uma sociedade mais 

justa, alerta ainda sobre algumas situações 

discriminatórias contidas em programas de inclusão 

escolar, que deveria basear-se na justiça para todos. 

A inclusão segundo a autora não leva em conta as 

diferenças de cada um. E acrescenta que analisando 

o papel da família frente à inclusão escolar dos filhos 

(as) com necessidades educativas especiais na rede 

regular de ensino, podemos considerar que apesar 

das dificuldades hoje vivemos um momento onde os 
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princípios de integração/inclusão estão sendo 

respeitados. 
 

Constatou-se assim que o papel da família tem 

crescido consistentemente. Se fizermos um 

levantamento das práticas sociais, educacionais e de 

saúde em países que já praticam a inclusão com uma 

certa segurança, veremos, também, que a houve uma 

redescoberta da família, um ponto crucial, ao 

processo de inclusão. 
 

Portanto, não resta dúvida de que hoje em dia, 

mais do que nunca, a família deve ser vista e tratada 

como um parceiro a mais no processo de quebra das 

barreiras que impedem a participação e a inclusão 

social de seus membros, por quaisquer motivos que 

sejam. 
 

Constatou-se com a literatura que os professores 

enfrentam dificuldades não só em transmitir para esses 

alunos as disciplinas específicas em suas áreas de 

formação, mas falta também o próprio conhecimento 

para lidar com a língua brasileira de sinais (libras) e 

com a presença de intérpretes em suas aulas, Isso se 

torna ainda mais complicado quando se trata de 
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professores. Quanto às nossas escolas, de fato, elas 

não estão mesmo preparadas para recebê-los. 

Entretanto, se for esperar que ela se prepare 

literalmente, esta inclusão demorará ainda mais para 

ocorrer. Desta forma, é que preciso que as escolas 

deem o primeiro passo para o processo de inclusão, 

que é aceitar que ele se matricule. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados desse estudo demonstram que a 

escola tem por fim promover o acesso, a permanência e 

o sucesso dos alunos com necessidades educativas 

especiais, na rede regular de ensino, de forma real, já 

que existem tantas possibilidades de fazê-lo. Inclusão 

implica mudança, tanto no sistema quanto na escola. 

Nesta, começa-se pela parte física e continua-se até o 

currículo, que deve ser reestruturado, adaptado, 

readaptado em todos os seus aspectos transformado, 

acessível ao portador de necessidades educativas 

especiais. Como acrescenta Freitas (2013) que para 
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isso acontecer é preciso que os sistemas de ensino 

criem estrutura e programa de apoio para o professor e 

também possibilitem a instrumentalização das salas e 

espaço que possam ser um atrativo para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos especiais. 
 

De acordo com Garcia (2012) o sucesso da 

inclusão de alunos com deficiência na escola regular 

decorre, portanto, das possibilidades de se conseguir 

progressos significativos desses alunos na 

escolaridade, por meio da adequação das práticas 

pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E só se 

consegue atingir esse sucesso, quando a escola 

regular assume que as dificuldades de alguns alunos 

não são apenas deles, mas resultam em grande parte 

do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem 

é concebida e avaliada. Pois não apenas as 

deficientes são excluídas, mas também as que são 

pobres, as que não vão às aulas porque trabalham, as 

que pertencem a grupos discriminados, as que de 

tanto repetir desistiram de estudar. 

De acordo com Lopes (2013) a estrutura da 

instituição educacional ainda é uma grande barreira, 
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pois apesar de existirem políticas públicas 

educacionais avançadas, as escolas regulares, em 

esmagadora maioria, carecem de recursos físicos e 

financeiros, e principalmente humanos (professores 

especializados), para que aconteça realmente a 

inclusão do aluno na sala de aula. A escola deve atuar 

como facilitadora da comunicação e da difusão de 

informações sobre deficiência, visando a estimular a 

inclusão social, a melhoria da qualidade de vida e o 

exercício da cidadania das pessoas com deficiência. 
 

Concordamos com o resultado dos referenciais 

que indicam que a inclusão é uma inovação, e muitas 

vezes, seu sentido tem sido muito distorcido e 

polemizado pelos mais diferentes segmentos 

educacionais e sociais. No entanto, inserir alunos com 

déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, 

mais graves ou menos severos no ensino regular 

nada mais é do que garantir o direito de todos à 

educação e isto está assegurado pela Constituição. É 

uma inovação que implica num esforço de atualização 

e reestruturação das condições atuais da maioria de 

nossas escolas. O motivo que sustenta a luta pela 
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inclusão como uma nova perspectiva para as pessoas 

com deficiência é, sem dúvida, a qualidade de ensino 

nas escolas públicas e privadas, de modo que se 

tornem aptas para responder às necessidades de 

cada um de seus alunos, de acordo com as suas 

especificidades, sem cair nas teias da educação 

especial e suas modalidades de exclusão (grifo 

nosso). 
 

Costa (2013) e Garcia et al., ( 2011) 

demonstram em seus estudos que sucesso da 

inclusão de alunos com deficiência na escola regular 

decorre, portanto, das possibilidades de se conseguir 

progressos significativos desses alunos na 

escolaridade, por meio da adequação das práticas 

pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E só se 

consegue atingir esse sucesso, quando a escola 

regular assume que as dificuldades de alguns alunos 

não são apenas deles, mas resultam em grande parte 

do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem 

é concebida e avaliada. 
 

Toda criança precisa da escola para aprender 

e não para marcar passo ou ser segregada em 
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classes especiais e atendimentos à parte. Para a 

maioria 
 

dos  profissionais  que  atuam  em  nossas  escolas  hoje,  

é  difícil  entender  a possibilidade de se fazer inclusão. 

Essa resistência é aceitável e compreensível, diante do 

modelo pedagógico-organizacional conservador que 

vigora na maioria das escolas (FREITAS, 2013 p.96). 
 

Poucos são os profissionais que se arriscam a 

encarar a ideia de ministrar um ensino inclusivo em 

uma sala de aula de cadeiras enfileiradas, um livro 

didático aberto na mesma página, uma só tarefa no 

quadro e uma só resposta válida e esperada nas 

provas. 
 

Concordam com ele os estudos de Lopes et al., 

(2013) e Garcia (2011) acrescentam que maneira 

tradicional de ensinar, a competição entre os alunos e 

a homogeneização das respostas e de 

comportamentos esperados, a transmissão do 

conhecimento e o pavor de errar impedem alunos e 

professores de contemplar as diferenças e de 

reconhecer a riqueza que elas aportam ao 

desenvolvimento dos processos educativos, dentro e 
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fora das escolas. Priorizar a qualidade do ensino 

regular é, pois, um desafio que precisa ser assumido 

por todos os educadores. É um compromisso 

inadiável da escola, pois a educação básica é um dos 

fatores do desenvolvimento econômico e social. 

Trata-se de uma tarefa possível de ser realizada, mas 

é impossível de se efetivar por meio dos modelos 

tradicionais de organização do sistema escolar. Se 

hoje já pode-se contar com uma Lei Educacional que 

propõe e viabiliza novas alternativas para melhoria do 

ensino nas escolas, estas ainda estão longe, na 

maioria dos casos, de se tornarem inclusivas, isto é, 

abertas a todos os alunos, indistinta e 

incondicionalmente (SKLIAR, 2013). 
 

O que existe em geral são projetos de inclusão 

parcial, que não estão associados a mudanças de 

base nas escolas e que continuam a atender aos 

alunos com deficiência em espaços escolares semi ou 

totalmente segregados (classes especiais, salas de 

recurso, turmas de aceleração, serviços de 

itinerância). As escolas que não estão atendendo 

alunos com deficiência em suas turmas regulares se 
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justificam, na maioria das vezes pelo despreparo dos 

seus professores para esse fim. Existem também as 

que não acreditam nos benefícios que esses alunos 

poderão tirar da nova situação, especialmente os 

casos mais graves, pois não teriam condições de 

acompanhar os avanços dos demais colegas e seriam 

ainda mais marginalizados e discriminados do que 

nas classes e escolas especiais. 
 

Meneses et al., (2013) em seus estudos 

evidenciam que em ambas as circunstâncias, o que 

fica evidenciado é a necessidade de se redefinir e de 

se colocar em ações novas alternativas e práticas 

pedagógicas, que favoreçam a todos os alunos, o que, 

implica na atualização e desenvolvimento de 

conceitos e em aplicações educacionais compatíveis 

com esse grande desafio. Assim o mérito da escola 

inclusiva não é apenas proporcionar educação de 

qualidade a todos. Sua criação constitui passo 

decisivo para eliminar atitudes de discriminação, onde 

a comunidade escolar acolhe a todos. Implica, 

portanto, num processo de mudança que consome 

tempo para as necessárias adaptações e requer 
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providências indispensáveis para o bom 

funcionamento do ensino inclusivo. 
 

As escolas podem avançar no 

desenvolvimento de uma pedagogia centrada na 

criança enfatizando a responsabilidade dos 

educadores em ensinar as crianças com ou sem 

deficiência a partir da desconstituição do discurso da 

deficiência que envolve uma proposta de escola que 

não é capaz de beneficiar todos os alunos. A 

ampliação das oportunidades de formação dos 

profissionais da educação para a inclusão, o uso de 

novas abordagens pedagógicas, o investimento na 

educação infantil, o conhecimento do percurso 

educacional dos alunos e a construção de políticas de 

atenção às diferenças no ensino regular provocam um 

impacto significativo sobre a qualidade da educação 

(SILVEIRA, 2013). 
 

Freitas (2013) neste sentido afirma que o 

complemento oferecido pela educação especializada 

não diz respeito ao ensino de conteúdos curriculares 

da escola comum: alfabetização, matemática, 

ciências etc., mas ao ensino de recursos, linguagens, 
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uso de equipamentos, códigos que sirvam para os 

alunos enfrentarem as barreiras que suas deficiências 

impõem à aprendizagem nas salas de aula das 

escolas comuns: código Braille, Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), língua portuguesa como segunda 

língua para surdos etc. 
 

Conforme Silva (2012) a organização de salas de 

recursos multifuncionais se constitui como espaço de 

promoção de acessibilidade curricular aos alunos das 

classes comuns do ensino regular, onde se realizam 

atividades da parte diversificada, como o uso e ensino 

de códigos, linguagens, tecnologias e outras 

complementares à escolarização, visando eliminar 

barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação nas 

escolas. Em uma escola inclusiva, o ensinar e o 

aprender são processos dinâmicos, onde a 

aprendizagem não fica restrita a conteúdos e ao 

espaço físico da escola, ela transcende. 
 

Ao discutir a escola inclusiva, Garcia et al., 

(2013) destaca algumas das inúmeras funções de 

uma escola que busca se enquadrar nessa 
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perspectiva de educação Inclusiva suas principais 

sugestões são: criar uma comunidade inclusiva, 

promover o sentimento de pertença, facilitar a 

aproximação das crianças, favorecendo a amizade 

entre os alunos, desenvolver a colaboração entre pais 

e professores e entre professores e outros membros 

da escola. Apoiar e incentivar comportamentos 

positivos em todos os alunos e não apenas naqueles 

que demonstram comportamentos inadequados ao 

ambiente escolar, evitando punições e expulsões. É 

bom lembrarmos sempre que, a inclusão escolar 

como consequência da transformação das nossas 

escolas significa o caminho para que seja garantido o 

direito incondicional à escolarização de todos. Uma 

escola inclusiva, ética e de qualidade para todos tem 

na cooperação e na solidariedade instrumentos 

imprescindíveis para uma real aprendizagem de todos 

os alunos. 
 

Garcia (2011) observa que as escolas abertas 

à diversidade são escolas: A formação continuada 

para todos os funcionários das Unidades 

Educacionais deve ter objetivo de aprimoramento de 
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todo professor, porque o educador deve acompanhar 

o processo de evolução global, colocando a educação 

passo a passo no contexto de modernidade, tornando-

a cada vez mais interessante para o aluno, a fim de 

que ele possa compreender que, na escola, ele 

aperfeiçoa sua bagagem. É nesse processo que o 

professor pode ver e rever sua prática pedagógica, as 

estratégias aplicadas na aprendizagem dos alunos, os 

erros e acertos desse processo para melhor definir, 

retomar e modificar o seu fazer de acordo com as 

necessidades dos alunos. 
 

Na visão de Freitas (2013) o professor deve ter 

a predisposição para enxergar o indivíduo real, com 

todas as suas potencialidades e possibilidades como 

qualquer outro ser humano. Todos somos diferentes, 

com características particulares e individuais em 

busca de aceitação, de parceria e de reconhecimento, 

em um contexto de igualdade de oportunidades e não 

de reprodução em série de indivíduos iguais, sendo o 

papel da educação criar condições para que a criança 

construa conhecimentos e se desenvolva enquanto 
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cidadão conhecendo seus deveres e aprendendo a 

lutar pelos seus direitos. 
 

Portanto, todos os indivíduos possuem 

potencialidades a serem desenvolvidas. 

Compreendemos que o professor, com sua sabedoria 

e prazer de ensinar, pode criar situações e 

adaptações tais que os comprometimentos não 

impeçam o potencial criador das pessoas com 

deficiência, que são diferentes, mas não querem ser 

transformados em desiguais, pois as suas vidas só 

precisam ser acrescidas de recursos especiais. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Sendo assim esse trabalho conclui que a 

Educação Especial deve ser vista no contexto da 

Educação Geral, ou seja, o portador de necessidades 

especiais deve ser atendido no mesmo ambiente que 

o não portador. Inclusão implica mudança, tanto no 

sistema quanto na escola. Nesta, começa-se pela 

parte física e continua-se até o currículo, que deve ser 

reestruturado, adaptado, readaptado em todos os 
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seus aspectos transformado, acessível ao portador de 

necessidades educativas especiais. 
 

Para isso é preciso que os sistemas de ensino 

criem estrutura e programa de apoio para o professor 

e também possibilitem a instrumentalização das salas 

e espaço que possam ser um atrativo para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 

especiais. 
 

O sucesso da inclusão de alunos com 

deficiência na escola regular decorre, portanto, das 

possibilidades de se conseguir progressos 

significativos desses alunos na escolaridade, por meio 

da adequação das práticas pedagógicas à 

diversidade dos aprendizes. E só se consegue atingir 

esse sucesso, quando a escola regular assume que 

as dificuldades de alguns alunos não são apenas 

deles, mas resultam em grande parte do modo como 

o ensino 

 

é ministrado, a aprendizagem é concebida e avaliada. 

Pois não apenas as deficientes são excluídas, mas 

também as que são pobres, as que não vão às aulas 
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porque trabalham, as que pertencem a grupos 

discriminados, as que de tanto repetir desistiram de 

estudar. 
 

Evidencia-se com esse trabalho que a inclusão 

dos Portadores de Necessidade Educativa Especial 

tem sido mal compreendida, principalmente no seu 

apelo a mudanças nas escolas comuns e especiais. 
 

Fica demonstrado que às nossas escolas, de 

fato, elas não estão mesmo preparadas para recebê-los. 

Entretanto, se for esperar que ela se prepare 

literalmente, esta inclusão demorará ainda mais para 

ocorrer. Desta forma, é que preciso que as escolas 

deem o primeiro passo para o processo de inclusão, que 

aceitar que ele se matricule. 

 

A escola tem por fim promover o acesso, a 

permanência e o sucesso dos alunos com 

necessidades educativas especiais, na rede regular 

de ensino, de forma real, já que existem tantas 

possibilidades de fazê-lo. 
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VISÃO HOLÍSTICA NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

Hilda de Jesus dos Reis Neres 

                  

               A visão sistêmica ou holística vem sendo 

apresentada com maior destaque nas duas últimas 

décadas do século XX e no início do século XXI. 

Conforme Vidal, Behrens e Miranda'", o paradigma 

holístico, proposto por Brandão e Crema", Cardoso", 

Laszlo'" e Gadotti47, vem recebendo variadas 

denominações, como: emergente, por Santos", 

Moraes", Moran, Masetto e Behrens'", ECOLÓGICO ou 

SISTÊMICO, por Capra':'e por Gutiérrez'", e DA 

COMPLEXIDADE, por Morin-'. Independente da 

nomeação, visão holística procura superar a 

fragmentação do conhecimento, resgatando o ser 

humano em sua totalidade.  

                 Para Morin, um importante autor nessa área, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Hilda de Jesus dos Reis Neres 1864 

o todo é tão complexo quanto as partes, e essa 

complexidade estaria presente na vida e na ciência, 

sendo que o todo seria mais do que a soma das partes. 

Ao mesmo tempo, "o todo está também em cada parte". 

Podemos entender essa questão se observarmos o 

exemplo que  autor apresenta, quando diz que um 

indivíduo não está somente dentro da sociedade, mas 

a sociedade enquanto um todo está também dentro do 

indivíduo (por seus hábitos culturais, influências em 

suas estruturas mentais ,entre outros aspectos).E é 

nesse sentido que a abordagem holística procura 

sintonizar   o ser humano com as necessidades do 

mundo atual; ela enfatiza    a importância da conexão 

entre as partes, superando, assim, a 

compartimentalização em termos sociais, cultural 

políticos e econômicos.  Conforme Capra.", essa visão 

consiste em várias ideias e valores entrincheirados, 

entre os quais a visão do universo como sistema 

mecânico composto de blocos de construção 

elementares, a visão do corpo humano como uma 

máquina, a visão da vida em sociedade como uma luta 

competitiva pela existência, a crença no progresso 
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material ilimitado, a ser obtido por intermédio de 

crescimento econômico e tecnológico (  ). Concebe o 

mundo como um todo integrado, e não como uma 

coleção de partes dissociadas.  

                   Outro autor importante no contexto do holismo 

é Francisco Gutierrez", que, em seu livro Ecopedagogia e 

cidadania planetária, propõe a aprendizagem do ser 

humano a partir da vida cotidiana. Assim, a ecopedagogia, 

na concepção desse autor, consiste num instrumento de 

ressignificação da ação individual e coletiva a partir dos 

contextos da vida real. Representa, portanto, um 

movimento educativo que enfatiza o cotidiano como ponto 

de partida para a construção da cidadania universal, 

prestando uma atenção especial às potencialidades de 

desenvolvimento do ser humano, na sua relação com os 

seus contextos de vida e com o contexto mais geral da vida 

planetária.  

                     Na abordagem holística, o professor, o aluno, 

a escola, a metodologia e a avaliação têm papéis 

diferenciados se comparados aos  paradigmas 

conservadores. Um livro que mostra de forma muito 
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objetiva esses elementos do ensino é O paradigma 

emergente e a prática pedagógica, de Marilda Aparecida 

Behrens, citado anteriormente. A seguir apresentaremos 

um resumo de suas ideias, utilizando por vezes de suas 

próprias palavras, que, na nossa concepção, tornam-se 

insubstituíveis ao entendimento do assunto.  

                    Segundo a autora, a escola e o ensino 

nessa abordagem trabalham para a melhora da relação 

do "aluno consigo mesmo, com   a família e com 

membros da comunidade global" A escola permite que o 

discente tenha uma visão da totalidade das coisas; 

supere a visão fragmentada trazida pelo pensamento 

newtoniano- cartesiano; "e considera a intuição, a 

emoção, a paixão, amor e o sentimento como elementos 

fundamentais à aprendizagem".  

                   Ao mesmo tempo, o professor procura 

métodos diferenciados para o ensino dos alunos, caminhos 

que respeitam a aprendizagem de cada um e trabalha com 

a "recuperação de valores perdidos na sociedade 

moderna". Percebe que cada um tem uma   maneira 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Hilda de Jesus dos Reis Neres 1867 

diferente de aprender e leva em consideração esse fato 

quando propõe a produção do conhecimento.  

                Com base nessa concepção, "o aluno é um ser 

complexo, vive               coletivamente, é único, competente 

e valioso".59 Cada qual tem              potencialidades, basta 

estimulá-las. O aluno aqui também é visto como um todo, 

como um ser que vive socialmente e tem problemas na 

vida pessoal que podem influenciar sua vida escolar;" é 

considerado em suas inteligências múltiplas'; deve ser 

ético, crítico e construtor de uma sociedade justa e 

igualitária.  

               Para que o aluno seja como está explicitado, a 

metodologia  baseia-se em trabalho em conjunto entre 

docentes e alunos; proporciona uma "prática pedagógica 

crítica, produtiva, reflexiva e transformadora; estrutura 

ações que possibilitem a construção de caminhos 

próprios"?"; emprega métodos em           que professores e 

alunos busquem autonomia e qualidade no processo 

pedagógico; facilita o encontro entre teoria e prática; 

considera o aluno um ser original, único e indiviso, um ser 

de relações, contextualizado e dotado de inteligências 
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múltiplas.  

             Desse modo, a avaliação tem por objetivo 

considerar todo o caminho percorrido pelo aluno, o trabalho 

com seus erros durante o processo de ensino-

aprendizagem. Está a serviço da produção do 

conhecimento, da harmonia, da conciliação, da aceitação 

dos diferentes'; permite ao aluno perceber seu 

desenvolvimento durante o trabalho que está realizando. 

              Como podemos perceber, a visão holística tem uma 

preocupação com a preparação do aluno como um todo, 

uma preocupação não só com a PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO, mas com o emocional, com os valores 

muitas vezes perdidos a família, ao contrário dos 

paradigmas conservadores, segundo os quais a escola 

deveria preocupar-se com os conteúdos e o repasse de 

valores deveria ser responsabilidade somente da família. 

Aqui existe a percepção de que o aluno precisa ser 

estimulado, ser desenvolvido enquanto pessoa na 

sociedade.  

               Após conhecer os pressupostos teóricos da visão 

holística, torna-se necessário agora discutirmos a 
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abordagem progressista, que complementa a visão 

holística em vários aspectos.  

 

ABORDAGEM PROGRESSISTA NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

                 

               Vários autores fizeram contribuições 

significativas a essa abordagem, tais como como Giroux e 

Gadotti'". No Brasil destaca-se Paulo Freire, cujas obras 

são relevantes para um posicionamento crítico sobre a 

educação brasileira e internacional.  

                 A prática pedagógica, numa abordagem 

progressista, procura consolidar caminhos para a 

transformação da sociedade e parte da realidade social na 

qual o aluno está inserido. Nessa perspectiva: a escola 

estabelece um clima de troca, de diálogo, de inter-relação, 

transformação, enriquecimento mútuo, tudo é relacional, 

transitório, está sempre em processo; caracteriza-se por 

ser uma instituição libertadora, democrática, dialógica e 
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crítica; é um local de problematização; os conteúdos 

devem estar abertos às realidades sociais, à função social: 

politizadora e politizada; instiga a participação do aluno e 

do professor para a reflexão num contexto histórico e que 

provoque a intervenção para a transformação social".  

Essa competência é mobilizada por inúmeras competências  

mais globais de gestão de classe (por exemplo, saber prever e  

prevenir a agitação) ou de animação de uma atividade didática  

(por exemplo, saber determinar e envolver os alunos distraídos  

ou perdidos). (PERRENOUD, 2000, p. 16) 

              Entre os vários livros de Paulo Freire, um se 

destaca na apresentação desse assunto: Pedagogia da 

Esperança": Nessa obra, o autor expressa seu 

entendimento de que a escola se define como aquela que 

permite a crítica do mundo; visa a um fazer social, político 

e antropológico; é democrática. Defende que a educação é 

popular, deve ser intercultural, não deve apenas limitar-se 

à transmissão de conhecimentos, mas também preocupar-

se com a formação global dos alunos; seu papel é 

fundamental na sociedade para a resolução de problemas 
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sociais.  

                          Esse texto permite também caracterizar o 

educador como aquele que aprende junto com o discente, 

aprende educando; é transformador e crítico; é consciente e 

trabalha com o diálogo, respeita o aluno; sua formação é 

permanente e sistematizada. O aluno pesquisa com o 

professor palavras e temas centrais do seu dia-a-dia; busca 

o seu significado social tomando consciência do mundo 

vivido; tem um projeto de vida no qual o conhecimento é 

significante; aprende pela sua própria ação transformadora 

sobre a realidade, constrói suas próprias categorias de 

pensamento e transforma o mundo; torna-se pesquisador 

crítico e faz leitura de mundo.  

                      Em setembro de 2004, no Ill Fórum Mundial 

da Educação, ocorrido em Porto Alegre, Gadotti" foi muito 

pertinente ao dizer que "o professor tem que deixar de ser 

lecionador para ser organizador da aprendizagem", 

palavras que vêm reforçar o conteúdo da abordagem 

progressista.  

                     Se o professor é um organizador, sua 

metodologia visa à liberdade e proporciona a participação 
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do sujeito da aprendizagem no processo de produção do 

conhecimento. Sendo a avaliação contínua, processual e 

transformadora, permite momentos de autoavaliação e de 

avaliação grupal; é exigente e rigorosa; torna-se processo 

de relação de parcerias em que todos são responsáveis 

pelo sucesso; configura-se como avaliação, não da 

quantidade dos conteúdos, e sim das novas relações 

estabelecidas entre professor e aluno. Conseguimos 

acompanhar de forma mais significativa os alunos se os 

avaliarmos constantemente, acompanhando o 

desenvolvimento de seus conhecimentos e corrigindo-os 

quando necessário.  

                      Outro ponto interessante é que o professor, 

além do conhecimento técnico, mostra-se comprometido 

politicamente com as transformações sociais, isto é, 

comprometido com o social, o cultural; as diferenças de 

classes, raça e gênero são consideradas fundamentais nas 

relações vivenciadas em sala de aula.  

                       Podemos perceber professores 

preocupados com as trans- formações da sociedade em 

que o seu aluno está inserido, interessados na 
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transformação social, aqueles que cuidam para que esse 

discente esteja a par dos acontecimentos do dia-a-dia, 

procurando prepará-lo de forma crítica e reflexiva.  

                       Vamos analisar, ainda, o ensino com 

pesquisa, que tem uma contribuição muita significativa à 

aprendizagem do aluno inserido na sociedade do 

conhecimento.                      

                    O ensino com pesquisa tem sido apresentado 

por importantes educadores, como Demo'", Cunha'" e 

Behrens• Nessa abordagem, o conhecimento passa a ser 

visto como acessível a todos. As verdades, não mais tidas 

como prontas e acabadas, permitem a descoberta de 

novos conhecimentos. Considera-se que a pesquisa 

promove a autonomia intelectual e possibilita que seja 

dado um grande passo rumo à igualdade entre homens e 

mulheres no mundo. Desse modo, o ensino com pesquisa 

procura ultrapassar a reprodução do conhecimento. 

Behrens" apresenta, de forma clara e objetiva, o papel da 

escola, do professor, do aluno, da metodologia e da 

avaliação na visão do ensino com pesquisa. A seguir, 

apresentaremos uma síntese de suas ideias.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Hilda de Jesus dos Reis Neres 1874 

                  Conforme essa autora, a escola que adota o 

ensino com pesquisa trabalha com a formação geral e a 

preparação para o uso da tecnologia, instrumento de 

grande necessidade na sociedade do conhecimento, na 

qual as informações se expandem a cada momento. Cabe 

a ela propiciar um ambiente em que a comunidade 

acadêmica possa criar projetos conjuntos para a produção 

conhecimento e buscar recursos para o auxílio à pesquisa.  

Perrenoud (2000) lembra:  

A competência do professor é, pois, dupla: investe na concepção  

e, portanto, na antecipação, no ajuste das situações-problema  

ao nível e às possibilidades dos alunos; manifesta-se também ao  

vivo, em tempo real, para guiar uma improvisação didática e  

ações de regulação. (PERRENOUD, 2000, p. 45) 

 

                  Nesse contexto, o professor tem uma formação 
diferenciada; é o "orquestrador" da produção do 
conhecimento; é um "mediador, articulador crítico e criativo 
do processo pedagógico. (. .. ) instiga o aluno a aprender a 
aprender". Com essa postura, permite que o aluno se torne 
corresponsável pela sua própria aprendizagem, passando 
a participar do processo de ensino- aprendizagem e a ser 
um elemento de grande importância; estimula seus alunos 
a serem problematizadores, instigando a utilização da 
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razão e da reflexão.  

                       Para que isso aconteça, a metodologia 

precisa refletir estratégias de ensino diferenciadas, que 

trabalhem a produção do conhecimento. A própria 

pesquisa entra aqui como recurso necessário ao ensino-

aprendizagem, pois permite que o aluno vá em busca de 

novos conhecimentos, "com autonomia, com criticidade e 

com criatividade"73 para poder socializar seus 

conhecimentos com a turma. Assim, a teoria e a prática 

tornam-se uma unidade indissolúvel, que propicia a criação 

de um ambiente inovador e participativo na escola.  

                           Dentro dessa metodologia, a avaliação é 

realizada no processo, é contínua, "utiliza projetos e 

pesquisas'?", e o aluno é avaliado pelo desempenho geral. 

O professor que adota a abordagem do ensino com 

pesquisa cria espaços de elaboração, de reflexão e de 

crítica sobre os conteúdos trabalhados. Em alguns 

momentos, utiliza provas teóricas, não com o intuito de 

perceber se o aluno decorou aquele conteúdo, mas sim de 

fazer com que reflita sobre o que aprendeu.  

                       Após essa leitura, você deve estar se 
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perguntando qual dos paradigmas inovadores é mais 
eficaz no ensino. Na verdade, o ideal é utilizar um pouco 
de cada um deles, formar uma teia, uma rede contendo os 
ensinamentos de cada um, como veremos a seguir.  

                      Para alicerçar uma prática pedagógica 
compatível com as mudanças ocorridas na sociedade do 
conhecimento, é importante considerar Behrens" quando 
diz que "a aliança das abordagens pedagógicas forma uma 
verdadeira teia com uma visão sistêmica, ou holística, com 
a abordagem progressista e com o ensino com pesquisa. 

 
 .  . " Para articular e organizar os 

conhecimentos e assim  
reconhecer e conhecer os problemas do mundo, é necessária  

a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma é  
paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental  
da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar  

o conhecimento. (MORIN, 2006, p. 35) 

  

                       Segundo essa autora, para dar conta dos 
desafios da sociedade moderna, uma prática pedagógica 
exige uma inter-relação dessas abordagens com a 
instrumentalização da tecnologia. A abordagem holística, a 
visão progressista e o ensino com pesquisa es- tão 
conectados em função de seus pressupostos 
epistemológicos e posturas metodológicas. As três 
completam-se, somam-se. A concepção de uma proposta 
pedagógica embasada nessas tendências exige uma 
exploração dos referenciais de cada uma delas, tendo 
presente que a aproximação desses pressupostos pode  
formar um todo.  
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                    Isso quer dizer que o professor que deseja 

modificar ou aperfeiçoar a sua prática em sala de aula deve 

ter, inicialmente, conhecimento dos referenciais teóricos do 

paradigma emergente e da função das três abordagens. 

Juntamente com essas concepções, Behrens" acrescenta 

a importância de se utilizar a tecnologia como recurso no 

auxílio da produção do conhecimento. Segundo a autora, a 

tecnologia precisa ser utilizada na prática pedagógica do 

professor, "de modo a instrumentalizá-lo a agir e interagir 

no mundo com critério, com ética e com visão 

transformadora"."  

                    Torna-se necessário dizer que os recursos da 

informática não são o fim da aprendizagem, mas os meios 

que podem instigar surgimento de novas metodologias, 

podem fazer com que aluno aprenda com interesse, com 

criatividade, com autonomia. Também é interessante 

deixar claro que a inovação não está restrita ao uso da 

tecnologia, estende-se também à maneira como o 

professor utiliza esses recursos".  

                   Portanto, podemos dizer que a visão sistêmica 

ou holística promove o envolvimento do aluno em todo o 
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processo; a abordagem progressista, por sua vez, 

apresenta-se como mediadora, proporcionando a 

participação do grupo, buscando uma transformação 

social; o ensino com pesquisa, como instrumento para a 

produção do conhecimento, proporciona acesso às 

informações, à investigação, ao "aprender a aprender".            

           Você deve estar se perguntando como essas 

teorias apresenta- das anteriormente se relacionam com a 

metodologia de ensino por projetos. É justamente essa 

aliança, essa teia entre a visão holística, a abordagem 

progressista e o ensino com pesquisa que forma os 

pressupostos teóricos da metodologia de ensino por 

projetos, foco de nosso estudo. Os projetos constituem 

planos de trabalho e um conjunto de tarefas que podem 

proporcionar uma aprendizagem em tempo real e 

diversificada. Além de favorecer a construção da 

autonomia e da autodisciplina, o trabalho com projetos 

pode tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, 

significativo e interessante para o aprendiz, deixando de 

existir a imposição dos conteúdos de maneira autoritária.  
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CONCLUSÃO 

 

          É necessário que o futuro educador assuma um novo 

papel na sociedade moderna, e deverá romper com 

modelos tradicionais de ensino e postura, descontrua 

modelos piramidais de hierarquia . Estamos em uma fase 

de várias transformações em nossa sociedade, muitos 

modelos sociais não serão mais aceitos. Com as 

mudanças e os rompimentos com padrões antigos e o 

predomínio da tecnologia muitos temem que a profissão do 

professor venha a acabar, mas para o bem de nossa 

sociedade essa belíssima profissão nunca terá fim. Poderá 

passar por muitas alterações onde serão revistos função e 

papel do educador na sociedade, mas sempre será um 

profissional extremamente necessário. No entanto para 

que sobreviva no mercado de trabalho deverá ter qualidade 

na seleção bons conteúdos dominar teoria e agregar a isso 

valores aos educandos. 

  São diversos os agentes de mudança, não somente o 

domínio da tecnologia mas fatores relacionados a cultura, 

a sociedade como um todo, fatores que dizem respeito a 
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economia e com muita influência também fatores políticos 

. 

          Educadores pensem nisso: 

: 

” Não são as espécies mais forte que 

sobrevivem, nem as mais 

inteligentes, e sim as mais 

suscetíveis a mudanças “ Charles 

Darwin” 
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A EQUIPE ESCOLAR NO ENFRETAMENTO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

  

Camila Fernandes de Souza Baldibia 

 

1 O professor e o aluno vítima de violência doméstica  

  O sistema de garantia de direitos é formado por 

varas especializadas, promotorias da infância e 

adolescência, delegacias, conselhos de direito e tutelares, 

postos de saúde, hospitais, ONGs, setores da assistência 

social e escolas.  

  Partindo do princípio de que a escola é parte 

integrante desse sistema de garantia de direitos de 

crianças e adolescentes, é um dever cívico e moral da 

equipe escolar notificar quaisquer casos de violência 

contra crianças e adolescentes.  

  Neste trabalho iremos analisar a função da escola 

com crianças e adolescentes vítimas de violência 

doméstica, quais os procedimentos e encaminhamentos. 

Para iniciar faremos uma análise de como o professor em 

sala de aula pode e deve atuar com esses alunos.  
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  Como se sabe, a criança vítima de violência sofre 

consequências significativas no seu processo de 

formação física, psicológico, cognitivo e social. Essa 

experiência negativa é possível ser reconhecida através de 

comportamentos e ações do aluno, como ausências 

frequentes, baixo rendimento, falta de atenção e 

concentração, apatia, passividade. 

  Para tanto, é preciso que o professor esteja atento 

as nuances do comportamento do educando. Ao notar que 

o aluno sofre violência doméstica, a cautela, a discrição e 

a capacidade de escuta, são passos essenciais para a 

proteção dessa criança. O professor deve ficar atento aos 

indicativos de violência, tentar entendê-lo e não criticar. 

Interagir com o aluno de forma que ele compreenda seu 

apoio. Estimular a presença dos pais na escola é uma 

forma também de envolver a família e tentar fazer um 

trabalho de combate e prevenção.  

  Essa interação da família na escola pode servir de 

ferramenta para solucionar a questão, desde que a 

violência cometida não esteja em um nível avançado de 

degradação física ou psicológica da vítima. Os casos mais 

graves, onde haja risco iminente de morte ou violência 
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sexual, devem ser encaminhados para os órgãos 

responsáveis como veremos mais adiante neste capítulo.  

  Geralmente a criança sente-se segura no ambiente 

escolar. Essa ligação vai depender do relacionamento que 

ela estabelecer com seu professor em sala e os demais. 

De acordo com BELAND (1996) crianças que passam por 

situações de violência conseguem superar tais questões 

adversas quando estabelece uma ligação com um adulto 

significativo que represente para ela segurança e proteção. 

Nesses casos o professor é o mais procurado, por estar 

fora do ambiente familiar e ser uma figura que representa 

apoio.  

Paulo Freire em sua obra Pedagogia da Autonomia faz 

uma reflexão assídua sobre a pedagogia democrática que 

tem por finalidade a autonomia do educando, do sujeito  

  "O clima de respeito que nasce de relações justas, 

sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente 

e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, 

autêntica o caráter formador do espaço pedagógico”. 

(Paulo Freire-2011 p. 90)  

  Podemos então compreender que a relação que o 

educador estabelece com seus educandos é de extrema 
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importância para um trabalho pedagógico eficaz. Mas 

também para uma relação de generosidade, 

comprometimento e afetividade. Afetividade não no 

sentindo de carinho, toque, mas de respeito para com o 

outro, sua vida, sua história. Quando essa relação é bem 

estabelecida, o aluno passa a entender que o professor 

não é apenas um porta-voz da aprendizagem, é alguém 

com quem se possa contar.  

  Com alunos vítimas de violência doméstica 

estabelecer essa relação de confiança é fundamental para 

que haja um trabalho efetivo não apenas em 

sua aprendizagem, mas na recuperação da sua 

integridade.  

  Em outra obra, novamente Paulo Freire nos remete 

a prática docente de caráter militante e desafiador:  

 

 A prática político-pedagógica dos 

educadores progressistas ocorre numa 

sociedade desafiadora pela globalização da 

economia, pela fome, pela pobreza, pela 

tradicionalidade, pela modernidade e até pós 

modernidade, pelo autoritarismo, pela 

democracia, pela violência, impunidade, pelo 
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cinismo, pela apatia, pela desesperança, 

mas também pela esperança.  

(Paulo Freire, Pedagogia da Esperança: 

1995 p. 59)  

  

Com esta fala ilustramos a importância do professor no 

combate a banalização da violência. Para tanto, é preciso 

que o educador esteja consciente do seu papel social junto 

a seus alunos.  

  Como professores, assumimos o compromisso de 

zelar e promover o desenvolvimento integral do educando. 

Esse acordo inclui não apenas o ato pedagógico, mas 

também a responsabilidade social.  

Neste sentido o professor é parte integrante no combate e 

prevenção da violência doméstica contra crianças e 

adolescentes. Sua atuação, como vimos, deve ser pautada 

em preceitos éticos para a promoção do trabalho 

pedagógico.  

  A Fundação Orsa, entidade sem fins lucrativos 

idealizada pelo Grupo Orsa - um dos maiores fabricantes 

de madeira do país - elaborou a cartilha “Kit Respeitar” - 

Enfretamento à violência contra crianças e adolescentes. 
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Neste guia a autora, Anna Christina Cardoso de Mello, 

doutora em psicologia clínica, escolar e do 

desenvolvimento humano, aborda como os profissionais 

que lidam com crianças e adolescentes devem enfrentar a 

questão da violência doméstica. Iremos aqui trazer alguns 

deveres e limites do profissional descritos na cartilha  

➢ Acreditar na palavra da criança/adolescente como 

verdade subjetiva, reconhecer o significado do sofrimento que 

ela traz e apoiá-la na revelação das violências sofridas: ao 

revelar, eles se sentem mais frágeis, temem ser punidos ainda 

mais, e podem facilmente voltar atrás em seus relatos se não 

lhes oferecermos apoio continuado e concreto, a descrença do 

profissional pode custar a vida da criança ou do adolescente;  

➢ Garantir-lhes segurança por meio de um vínculo de 

confiança e de medidas concretas e eficazes que realmente lhes 

sejam favoráveis e os protejam: algumas vezes, a criança e o 

adolescente podem desconfiar ou rejeitar a intervenção 

profissional por medo de serem retirados da família e levados 

para um lugar desconhecido (o que acontece muitas vezes), em 

geral, sentem-se punidos com o abrigamento e a perda da 

convivência familiar, o que favorece o aparecimento de 

sentimento de culpa e reforça sua baixa autoestima;  
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➢ Ser capaz de reconhecer os limites de sua função não se 

julgar onipotente, não agir isoladamente, saber dividir, partilhar 

e articular ações;  

➢ Saber lidar com o segredo profissional: não se omitir por 

desculpas ou pretextos baseados em teorias, rigidez, 

compreensão indevida do dever de sigilo, saber trabalhar a 

revelação com a vítima; 

➢ Ser continuamente competente: estudar, atualizar-se, 

debater, trocar conhecimentos, aprender com as experiências. 

 

  De acordo com a cartilha, ao identificar a violência 

doméstica:  

 1- Sugere-se que a escola tenha um livro de registro para 

anotações dos comportamentos considerados suspeitos, 

isso de certa forma alimenta a caracterização e relatos 

desse comportamento.  

2. O professor deve ouvir atentamente o relato da criança 

ou do adolescente. É de extrema importância dar crédito 

ao relato, pois a informação pode ser verídica e o aluno 

está depositando sua confiança no educador.  
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3. Dizer a criança ou adolescente que agiu certo ao contar, 

para que não se sinta culpado, e para entender que essa 

situação não é normal tão pouco tolerável.  

4. Anotar o relato no livro de registros da escola, 

descrevendo os detalhes e de como a criança se 

comportou no momento da conversa.  

5. Após o caso relatado, encaminhar a direção da escola, 

que deverá juntar esses dados e encaminhar as suspeitas 

para os serviços responsáveis.  

  Por muitas vezes a violência doméstica fica oculta, 

sendo mantida na obscuridade de suas casas diante do 

medo e do constrangimento emocional. Crianças 

maltratadas têm uma alta probabilidade de se converter em 

pais que também maltratam. Para que haja rompimento 

deste ciclo é necessário que o sistema de garantia de 

direitos esteja articulado na identificação e 

encaminhamento dos casos.  

O ECA preconiza que os educadores devem comunicar às 

autoridades os casos de violência doméstica dos quais 

tenham conhecimento. Como educadores e cidadãos 

devemos cumprir com o nosso dever, respeitando e 
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garantindo os direitos de todas as crianças e 

adolescentes.  

 

2 Atividades e jogos como recursos na interação e 

socialização do aluno vítima de violência doméstica  

  Como vimos anteriormente, o educador tem um 

papel significativo em todo o processo de identificar e 

trabalhar com o aluno vítima de violência doméstica. 

Elucidamos também que em muitos casos o educando 

procura o professor para desabafar, dessa forma, cabe ao 

educador escutar sem moralizar o relato do aluno e buscar 

respaldo com a equipe gestora para tomar as 

medidas cabíveis. 

  Em sala de aula o professor deve ter um 

olhar sensível para com todos os educandos, trabalhar sua 

afetividade com comprometimento. Pois dessa forma, 

com generosidade, consolida sua relação com o aluno.  

Para tanto, o educador precisa conhecer a realidade do 

educando, e saber trabalhar com o contexto em que o 

aluno está inserido, seja a miséria, a falta de 

acessibilidade, a violência e entre outros fatores que 
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acarretam na desmotivação das crianças e dos 

adolescentes.  

  Em situações como estas, o professor requer de 

novas estratégias para que a criança se sinta integrada 

neste local de socialização que é a escola. Como o foco é 

o aluno vítima de violência doméstica as atividades de 

interação, entre todos, no intuito de ajudá-lo não devem 

expor a vítima, mais torná-lo parte integrante do grupo. 

Com isso, esperamos que o aluno se sinta cada vez mais 

pertencente e sociável no ambiente escolar.  

  As atividades que serão apresentadas não 

estipulam uma mudança no currículo. Tais propostas 

servem apenas como contribuição para a promoção do 

trabalho pedagógico com crianças vítimas de violência.  

  Como atividade de interação podemos trabalhar 

com a dança circular que têm por finalidade a aproximação 

entre os sujeitos, incentivar o indivíduo a expressar o que 

ele tem de melhor, despertar a musicalidade, ritmo, leveza 

e flexibilidade, acalmar o emocional, o espírito comunitário 

e a ajuda mútua.  

  A dança circular foi criada pelo bailarino alemão-

polonês Bernhard Woisen com base em pesquisas de 
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danças folclóricas de diferentes povos. De acordo 

com Woisen o círculo é uma forma geométrica perfeita e 

representa o espaço cósmico. As culturas antigas, mais 

ligadas a natureza, tinham a dança circular como forma de 

repassar os ensinamentos. 

A dança ocorre da seguinte forma: todos os integrantes 

fazem um grande círculo e dão as mãos. Devagar e sem 

sair do lugar fazem movimentos sincronizados para 

um lado e para o outro, durante a dança o professor pode 

abrir para um diálogo ou fazer como forma 

de dinâmica inicial.  

  Outra proposta, são os jogos cooperativos, que tem 

como elementos essenciais a cooperação, o envolvimento 

e a diversão, além de estimular a comunicação e a 

criatividade. Nestes jogos o confronto é deixado de lado e 

o que realmente importa é jogar uns com os outros, 

fazendo com que os integrantes desenvolvam certas 

aptidões como: o sentido de pertencer a um grupo, a 

formação de sujeitos conscientes de sua responsabilidade 

social, o respeito, a solidariedade, a ajuda mútua e a 

satisfação individual. A seguir, alguns jogos como: 
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travessia, golfinhos e sardinhas, voleibol infinito e dança 

das cadeiras.  

• Travessia  

 Objetivo: Navegar do "porto seguro para o "ponto futuro", 

todos juntos.  

O grupo será organizado em pequenos times que serão os 

barcos com aproximadamente o mesmo número de 

pessoas que serão os tripulantes, sentados cada um numa 

cadeira, lado a lado. Os barcos formarão o porto seguro 

como se fosse um grande quadrado, um barco não pode 

encostar-se ao outro e todos ficam voltados para o centro. 

É indicado que seja um espaço amplo e além das cadeiras 

utilizar um aparelho de som. Para que os participantes se 

sintam por inteiro nesse jogo é interessante que o educador 

forneça um cenário. O primeiro desafio é sair do porto 

seguro para o ponto futuro, os tripulantes devem atravessar 

para o outro lado do quadrado cada um levando o seu 

barco (cadeira). Supondo que o piso corresponde às águas 

muito frias e cheias de tubarões os barcos terão algumas 

condições para fazer a travessia como: nenhuma parte do 

corpo pode tocar na água (piso), os barcos não podem ser 

arrastados. Após a chegada dos barcos no ponto futuro, 
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transformar esses quatro grupos em um único grupo a se 

posicionar em ordem alfabética e todos realizarem a 

travessia, presumisse que todos estarão de pé em cima 

das cadeiras, pedir para dar as mãos e como forma de 

comemoração mergulhar no oceano, que agora estará 

aquecido pelo calor compartilhado durante a navegação 

enquanto as crianças fazem a travessia utilizar músicas 

que tenham como o tema as águas. 

 Este jogo visa a estimulação e disposição para a 

realização do "impossível”, a resolução de problemas, o 

diálogo entre todos, a confiança, a criatividade e o apoio 

mútuo. 

  

• Golfinhos e sardinhas  

Objetivo: Pegar e escapar. Salvar quem foi pego, ou não. 

Decidir continuar com o jogo ou terminar com ele.  

 Todos os participantes, menos um ficam agrupados esse 

será a "cardume de sardinhas e o que está separado será 

o golfinho que ficará numa linha demarcada no meio do 

oceano (do espaço que será utilizado), a golfinho só pode 

se mover para os lados e sobre essa linha As sardinhas 

têm que passar para o outro lado sem serem pegas pelo 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Camila Fernandes de Souza Baldibia 1896 

golfinho, toda sardinha pega se transforma em golfinho 

sobre a linha demarcada. Lado a lado e de mãos dadas, 

vão formando uma corrente de golfinhos, lembrando que 

somente os golfinhos da extremidade que podem pegar 

jogo prossegue assim até o número de golfinhos serem 

maior do que o de sardinhas, a partir dal os golfinhos 

podem sair da linha a ir pegar as sardinhas restantes. 

Neste momento as sardinhas podem salvar os golfinhos 

passando por debaixo de suas pernas e assim eles viram 

novamente sardinhas  

Esta brincadeira tem como intuito o trabalho em equipe, 

aventura, iniciativa e interação entre os componentes.  

  

• Voleibol Infinito  

 Objetivo: Realizar o maior número de lançamentos 

consecutivos. 

Em uma quadra de vôlei, formar dois times e realizar o 

maior número de lançamentos dentro do tempo estipulado, 

a bola não pode cair no chão se ela cair voltamos o tempo 

para o início, após jogadas com a bola de vôlei, 

inserir bolas de variados tamanhos.  
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 Este jogo promove a confiança mútua e o respeito para 

com os limites dos amigos. Dessa forma a criança percebe 

que pode pedir ajuda quando precisar e que quando o 

amigo precisar contará com ele.  

 

• Dança das Cadeiras  

 Objetivo: Terminar o jogo com todos os participantes 

sentados na cadeira que sobrar.  

 Colocar um número menor de cadeiras do que de 

participantes, colocar uma música e quando a música 

parar, sentar nas cadeiras, quem não conseguir sentar na 

cadeira deverá sentar no colo de algum amigo. Cada vez a 

música parar uma cadeira é retirada. O jogo só termina 

quando tivermos um número grande de crianças sentadas 

no colo uma das outras.  

Esta brincadeira visa o cooperativismo, pois como ninguém 

pode sair dela é necessário que todos se comprometam 

com o outro.  

Esses são alguns exemplos de jogos para que o professor 

utilize na socialização dos alunos como um todo e 

especialmente como os alunos vítimas de violência 
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doméstica, que como vimos, tendem a desenvolver 

comportamentos reclusos.  

  Propostas para a inserção da prevenção da 

violência nos currículos escolares seriam de extrema 

importância e enriquecimento para o trabalho pedagógico, 

dessa forma a equipe escolar teria ferramentas para 

consultar em questões como essas.  

Para trabalhar com os alunos a temática violência 

doméstica contra crianças e adolescentes, podemos 

articular projetos interdisciplinares que tenham por base o 

ECA. Dessa forma eles entendem que são parte integrante 

da sociedade e têm leis que promovem seus deveres e 

direitos.  

  As atividades desenvolvidas com o aluno vítima de 

violência doméstica não podem ser diferentes das 

atividades com os demais alunos. Com essa atitude o 

professor expõe o educando. O que propomos é que o 

educador que tenha em sua sala de aula um aluno vítima 

de violência doméstica busque métodos, brincadeiras, 

jogos, atividades, ludicidade em sua prática para promover 

a interação desse aluno e fazê-lo perceber-se como parte 

integrante deste grupo. 
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  A escola não é apenas uma porta-voz da 

aprendizagem acadêmica é também um ambiente de 

socialização e preparo do indivíduo para o convívio em 

sociedade. Para que haja efetivação desses ensinamentos 

precisamos repensar nas nossas práxis e avaliar as 

atividades desenvolvidas em sala de aula, para que os 

conteúdos ensinados tenham relevância e significação na 

construção e formação dos saberes do aprendiz.  

 

"Se a educação sozinha não pode 

transformar a sociedade, tampouco 

sem ela a sociedade muda"  

(Paulo Freire)  

  

3 Medidas de competência da equipe gestora no 

encaminhamento dos casos de violência doméstica  

Este último subtítulo aborda quais as medidas cabíveis de 

toda equipe escolar nos casos de alunos vítimas de 

violência doméstica. 

Para iniciar, vamos entender quais as principais atribuições 

do diretor escolar e coordenador pedagógico  

 Diretor:  
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➢ Cuidar das Finanças;  

➢ Pagamento de contas à comunidade;  

➢ Entender de legislação e das normas da Secretária 

da Educação;  

➢ Identificar as necessidades da instituição e buscar 

soluções junto a equipe;  

➢ Garantir a integridade física da escola e seus 

recursos;  

➢ Conduzir a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, garantindo um trabalho democrático e com 

participação de todos os envolvidos;  

➢ Incentivar e gerenciar a implementação de projetos 

e iniciativas inovadoras;  

➢ Gerenciar e articular o trabalho de professores; 

coordenadores, orientadores e funcionários.  

➢  

 Coordenador Pedagógico:  

➢ Garantir e organizar a realização do horário de 

trabalho pedagógico coletivo;  

➢ Atender individualmente os professores e 

acompanhar sua rotina em sala de aula;  
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➢ Fornecer base teórica para nortear a reflexão do 

grupo; 

➢ Conhecer o desempenho da escola nas Avaliações. 

 

Podemos compreender que dentro do ambiente escolar o 

trabalho entre diretor coordenador e professor é integrado. 

Com isso, cada um possui suas funções e juntos trabalham 

para garantir o funcionamento da escola. Essa articulação 

é importante e estabelece uma linha de trabalho efetiva.  

  Para trabalhar o conceito violência doméstica dentro 

da escola, a equipe gestora pode trazer esse tema nas 

reuniões com o grupo e propor palestras com 

representantes de ONGs, agentes do Conselho Tutelar ou 

educador social, para conscientizar e entender a 

problemática a fim de tratá-la com mais propriedade.  

  Com esse embasamento teórico a equipe estará 

mais preparada para lidar com essa questão e desenvolver 

trabalhos de prevenção com pais e alunos. Cabe a equipe 

gestora dar respaldo para o professor lidar com situações 

adversas, neste sentido, propor reuniões de 

conscientização é o primeiro passo. Agora que 

compreendemos as atribuições dos gestores e como eles 
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podem trabalhar com a equipe o tema violência doméstica, 

iremos trazer os parâmetros da lei e como eles devem agir 

no encaminhamento desses casos.  

  A legislação determina que todo cidadão, ao tomar 

conhecimento de qualquer tipo de violação de direitos da 

criança e do adolescente, deve notificar os 

órgãos competentes. Veremos quais artigos do ECA 

contemplam esse direito: 

 "Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-

tratos contra criança ou adolescente serão 

obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 

legais" (ECA 1990) 

  

 Parágrafo único. A garantia de prioridade 

compreende: 

 a) primazia de receber proteção e socorro 

em quaisquer circunstâncias;  

 b) precedência de atendimento nos serviços 

públicos ou de relevância pública;  

c) preferência na formulação e na execução 

das políticas sociais públicas; 
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d) destinação privilegiada de recursos 

públicos nas áreas relacionadas como a 

proteção à infância e à juventude.  

(ECA 1990)  

  "Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 

seus direitos fundamentais (ECA 1990)  

  A equipe gestora ao identificar caso de maus-tratos 

e violência sexual deverá procurar a Delegacia de Proteção 

à Criança e ao Adolescente e registrar a ocorrência. Em 

seguida, deverá procurar o Conselho Tutelar de sua região 

e comunicar os fatos. Estas providências estão 

preconizadas na Lei 8.069, o ECA, em seu artigo 13, 

consubstanciados com os artigos 5°, 17 e 18.  

  Como a escola pode proceder na notificação:  

➢ Por telefone: aos Conselhos Tutelares, Delegacias 

de Proteção à Criança e ao Adolescente ou Disque 

Denúncia;  

➢ Por escrito: relatório ás autoridades competentes 

com o nome completo do aluno, data de nascimento, 
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filiação, endereço residencial e série que cursa, no qual a 

escola explica o que foi apurado, registrando-se o máximo 

de informações possíveis; 

➢ Visita aos órgãos competentes: a direção da escola 

vai ao Conselho Tutelar ou à Delegacia de Proteção à 

Criança e ao Adolescente - acompanhada ou não da 

criança ou do adolescente e relata o ocorrido;  

➢ Atendimento na escola: a escola solicita que 

representantes dos órgãos competentes compareçam à 

instituição educacional para entrevistar a criança ou o 

adolescente envolvido.  

 

Quando há articulação entre as redes de proteção para 

criança e o adolescente há efetivação dos direitos dessa 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Camila Fernandes de Souza Baldibia 1905 

categoria. Com isso o gestor, o professor e toda equipe 

escolar deve estar ciente dos parâmetros da lei e dessa 

rede de proteção, para promoção de um trabalho social. 
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http://www.cmddcamacae.rj.gov.br/DOWLOAD/CAPACITAÇAOCONSELHEIRO/HISTÓRA%20DOSDIREITODACRIANCAEDOADOLESCEBTE.PDF.
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http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/KIT-RESPEITAR-VOL1-QUEREMOS%20RESPEITO-CRIANCAS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/KIT-RESPEITAR-VOL1-QUEREMOS%20RESPEITO-CRIANCAS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/KIT-RESPEITAR-VOL1-QUEREMOS%20RESPEITO-CRIANCAS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/KIT-RESPEITAR-VOL1-QUEREMOS%20RESPEITO-CRIANCAS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUPLICACOES/LIVROS3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUPLICACOES/LIVROS3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUPLICACOES/LIVROS3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUPLICACOES/LIVROS3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/LIVRO3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/LIVRO3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/LIVRO3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
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CRIAR%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-

PAIS.PDF.  

 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/LIVRO3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/A2SITEBOX/ARQUIVOS/DOCUMENTOS/BIBLIOTECA/PUBLICACOES/LIVRO3-KIT%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITAR-CRIAR%20RESPEITANDO-PAIS.PDF.
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SIRON FRANCO EM SALA DE AULA 
 

Simone Gomes Valentim Dias 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação admite a Arte como componente curricular 

obrigatório para a Educação Básica: 

 

 

Não é difícil encontrar professores de 

arte, tanto da rede oficial como da rede 

particular, totalmente alienados de seu 

contexto histórico e social. 

Consequentemente, são mais resistentes 

a inovações no ensino e na 

aprendizagem da arte, principalmente no 

que se refere à metodologias 

contemporâneas. Outros professores até 

conhecem, mas não se preocupam em 

relacionar esses conhecimentos com sua 
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prática pedagógica, revertendo para a 

sala de aula um ensino-aprendizagem de 

qualidade discutível. (SCHRAMM, 2001, 

p. 20-35). 

 

 

Diante dessa realidade, o tema Arte 

Contemporânea será pesquisado juntamente com 

algumas obras do artista plástico Siron Franco. Vale 

dizer que, a escolha desse artista é plausível por sua 

investigação no campo da estética visual e linguagens 

artísticas. 

 

 

Para Bertazzo (2008), a gama de linguagens e a 

constante preocupação sobre as questões sociais 

refletidas em todas suas obras são as principais 

características de Siron. Sua preocupação em colocar-

se perante os problemas que assolam a sociedade e que 
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a afligem faz com que todo o seu trabalho assuma um 

cunho político. Um exemplo de sua ação social e política 

foi visto quando, ao tomar conhecimento do acidente 

com o elemento radioativo Césio-137, ocorrido 1987 na 

cidade de Goiânia no estado de Goiás, sua terra natal, 

promove um dos mais valiosos trabalhos, “Série Césio”. 

Ao todo foram 23 quadros pintados com terra de 

Goiânia, tinta automotiva prateada e tinta fosforescente 

azul (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Rua 57, 1987. 
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Interessante observar que mesmo não se 

preocupando em transmitir suas mensagens específicas 

para a classe artística, torna-se uma espécie de porta-

voz daqueles injustiçados, criando suas obras em locais 

públicos para que os elementos estéticos possam surgir 

em conjunto ao protesto, para que desta forma ganhe 

visibilidade nos meios de comunicação. Desta forma, 

atrai a atenção de todos para acontecimentos que 

merecem ser divulgados, discutidos e assim instiga a 

consciência das pessoas e promove a discussão e 

reflexão sobre o assunto. 

 

 

Portanto, para a produção deste trabalho o 

problema levantado é a contribuição de Siron Franco 

para a Arte Contemporânea Brasileira. 
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Sabendo-se que a Arte é fundamental na 

educação de um país em desenvolvimento e, partindo 

deste pressuposto é também imprescindível que os 

nossos alunos tenham contato com produções artísticas 

brasileiras contemporâneas não para designar tudo o 

que é produzido no momento, e sim como pressuposto 

de pensamento sobre a própria arte ou uma análise 

crítica da prática visual. 

 

A prática pedagógica nas aulas de artes, para a 

educação básica pressupõe, aos estudantes: qualidade 

no processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva 

de se obter um desempenho satisfatório e reconstrução 

de saberes e competências, para ampliar sua visão e 

compreensão dos fenômenos culturais e sociais. 

 

Assim sendo a escolha da obra de Siron Franco 

ocorre em função dos alunos da Educação Básica 
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conhecem muito pouco da produção artística brasileira 

contemporânea. Siron Franco é um artista plástico 

contemporâneo brasileiro cuja obra é reconhecida no 

Brasil e no exterior. Suas obras abrangem: pintura, 

escultura, gravura, escultura e instalações além da 

Criação de diversos monumentos públicos que refletem 

a realidade social brasileira. Segundo Aquino85 

 

...a pintura que Siron Franco nos propõe 

é bastante humanizada. Assim, ela nos 

toca profundamente. E cria pontos de 

ligação com uma realidade mais ampla, 

que muitas vezes deixamos de ver, 

afogados pelo cotidiano, pelo 

entretenimento ou pelo cansaço natural. 

Essa pintura nos faz refletir sobre nossa 

 
85 AQUINO, Alfredo. Siron Franco: artista internacional, pintor

 do Brasil. Texto disponível em: 

<www2.uol.com.br/sironfranco/texto01.htm>. Acesso em 01 dez. 2009. 
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existência e sobre nosso próprio 

desempenho frente a coisas e 

necessidades comuns a todos - a 

natureza, a preservação das espécies e 

do meio ambiente, a violência, a ética, a 

educação e a cultura. Esses são bons 

motivos para uma atividade como pintar e 

certamente um bom papel para um 

indivíduo como artista, papel que Siron 

Franco sempre soube desempenhar com 

desenvoltura. 

 

 

Para a realização dessa pesquisa nos valeremos 

de pesquisa bibliográfica e meio eletrônico. 

 

Temos como objetivo a reflexão sobre alguns 

conceitos de Arte Contemporânea e sua compreensão 

como um período artístico que surgiu na segunda 

metade do século XX, dissertando assim sobre a 
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diversidade de propostas a partir dos anos 60 até os dias 

atuais, bem como apresentar panorâmica da arte 

contemporânea no Brasil e destacar os principais 

movimentos relacionados. 

Considera-se que a obra deste artista é um 

material rico em possibilidades de trabalho, que propõe 

despertar no aluno interesse para a pesquisa e 

manipulação de materiais ainda não vivenciados, como 

experimentos com materiais naturais e elaborações que 

causem reflexões e potencializem o processo de criação 

de cada aluno. 

 

1. SIRON FRANCO 
 

Este capítulo apresenta a vida e obra do 
artista Siron Franco, bem como 

 

alguns aspectos temáticos de sua obra e dentro do 
contexto contemporâneo brasileiro. 
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1.1 Siron Franco – Contexto de seu nascimento e 
primeiros passos artísticos 

 
 
 

 

O menino Gessiron Alves Franco nasceu na 

cidade de Goiás Velho no estado de GO no ano de 1947. 

A mãe desejava que o filho (dentre os nove que já 

integravam a família pobre), fosse médico, entretanto, 

aos 9 anos já acalentava o sonho de ser pintor. Toda sua 

juventude transcorreu em Goiânia, e seu primeiro 

contato com pintura foi através de D.J. Oliveira e Cleber 

Gouveia. No final dos anos 60 vai morar em São Paulo 

com especial atração pelo MASP (Museu de Arte 

Moderna de São Paulo). Disse em certa ocasião ter sido 

um choque ter contato ao vivo com as obras que 

conhecia apenas das revistas. A complexidade cultural 

da grande metrópole era o que o seduzia e fazia dos 
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passeios pelas ruas o seu programa predileto (TINOCO, 

2006). 

 

Fazia e vendia retratos para sobreviver e somente 

a partir de 1965, concentrou-se no desenho tomando 

seus esboços grotescos e irreais que possuía em sua 

mente. Freqüentou ateliês em São Paulo em especial os 

de Bernardo Cid e Walter Levi fazendo parte do grupo 

que fez a exposição Surrealismo e Arte Fantástica, na 

Galeria Seta. E considerado o dono de uma técnica 

impecável fornecendo às suas produções uma 

dramaticidade principalmente com a utilização de 

nuances escuras. Criou mais de 3.000 peças além de 

instalações e interferências, teve sua obra representada 

em mais de uma centena de coletivas em todo o mundo, 

incluindo os mais importantes salões e bienais86. 

 
86 Texto disponível em: <<http://www.sironfranco.com/portu/f_biografia.htm>>. 

Acesso em 01 out. 2012 
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Siron sofreu influências de Cezáne, Léger e 
principalmente Bosch, a maior ”que 

 

marcou sua cabeça” (SIRON, 2001). Em 1972 faz a 

Exposição individual na Galeria Porta do Sol, em 

Brasília. Em novembro, ele expôs 42 obras no Iate Clube 

do Rio de Janeiro. Nessa época as obras de Siron 

tiveram um grande defensor em Walmir Ayala, escritor e 

crítico de arte na seção cultural do Jornal do Brasil. 

 

 

A cibernética, o sonho 

tecnológico, são as forças 

motrizes do maduro surrealismo 

de Siron, que tem em Bosch e 

na pintura flamenga como entre 

Deus e sua criação, a 

semelhança foi sendo 

desfocada por este poderoso 

artista goiano e o Bosch se viu 
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ampliado e sertanejamente 

interpretado87. 

 
 
 
 

1.2 A produção artística de Siron Franco e suas 

temáticas dentro do contexto contemporâneo 

brasileiro 
 

“Eu acho que o que eu faço 

são provocações visuais, eu 

sinto necessidade 

disso.”(Franco, 2001) 

 

Embora Siron Franco tenha utilizado a pintura 

como referencial para seu trabalho, procurou trabalhar 

com outras linguagens e no ano de 2000, fez sua 

primeira mostra de esculturas agrupando 25 obras: 

Casulos. Grande parte dos elementos utilizados foi 

retirada na natureza ao redor de seu sítio em Goiás. 

Pigmentos de terra, penas de galinha e de faisão, fumo 

 
87 Ibidem 
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de rolo, dos indígenas, couro de peixe, pele de rã, cera 

de abelha e asas de borboletas associados a telas de 

aço e páginas de jornal. 

 

 

Para Tinoco (2006), Siron Franco era dotado dos 

sentidos voltados para o processo criativo, sendo capaz 

de transformar os objetos mais simples em magníficas 

obras de arte. 

 

 

Um outro aspecto ressaltado é o fato se ser 

também, um artista significativo em todos os 

acontecimentos de arte ligados à questão 

preservacionista, social, com apelo político ou apenas 

representando o sentimento do cidadão comum, 

expondo uma ratoeira em que, no lugar do queijo, está a 

bandeira brasileira, ou ainda quando dispõe 1020 
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caixões infantis formando o mapa do Brasil em repúdio 

à mortalidade infantil. 

 

 

Suas instalações e monumentos atraem a 

atenção dos meios de comunicação demonstrando que 

seu trabalho sai dos caminhos culturais convencionais e 

“aparecem nos jornais televisivos, nos cadernos de 

política, cadernos das cidades e, constantemente, na 

primeira página dos jornais. É raro encontrarmos 

exposições que tenham alcançado tamanha divulgação” 

(BORGES, 2008, p. 7). 

 

 

A coleção Arte e Sociedade no Brasil nos remete 

à compreensão de como os acontecimentos políticos, 

econômicos e culturais são determinantes na produção 
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artística de cada época e como cada artista representa 

e produz suas obras. 

 

 

A arte tem a finalidade de tentar 

dias melhores para o homem... 

Eu tento, ao meu modo, 

testemunhar a minha época, o 

que faço é uma crônica 

subjetiva da época em que vivo 

(FRANCO, 1988). 

 

 

Essa é mais uma demonstração do quanto é 

comprometido com problemas da sociedade e bem estar 

da humanidade, fazendo da sua arte, seja ela na pintura, 

escultura, monumentos ou instalações, denúncia dos 

acontecimentos que afetam a humanidade. 
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Espera-se que suas obras atraiam a mídia, 

ganhem visibilidade e provoquem reflexões entre os 

Poderes para as questões sociais. 

 

 

No documentário Natureza e Cultura, Siron 

Franco se situa como artista cidadão entre cidadão, que 

preocupa-se e denúncia os problemas da sociedade, as 

questões locais, a violência, ecologia, distribuição de 

terra, entre outros. 

 

 

Suas obras, com cores vigorosas, carregam 

consigo um sentido de urgência e inquietação frente aos 

problemas do mundo. 

 

 

A pintura sempre foi o seu grande ponto de 

partida, mas Siron trabalha com outras linguagens. Em 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Simone Gomes Valentim Dias 1928 

2000, fez sua primeira mostra de esculturas agrupando 

25 obras: Casulos. A maioria dos elementos utilizados 

foi retirada ao redor do sítio do artista em Goiás. 

Pigmentos de terra, penas de galinha e de faisão, fumo 

de rolo, trança- dos indígenas, couro de peixe, pele de 

rã, cera de abelha e asas de borboletas associados a 

telas de aço e páginas de jornal, faz com que ele seja 

capaz de transformar objetos simples em 

surpreendentes obras de arte. Essa incrível capacidade 

de transformação é comprovada no documentário, 

quando ele está elaborando a instalação com lâminas de 

enxadas, com largo desenho sinuoso e jogo gráfico 

tridimensional. Na sua fala, ouvimos suas múltiplas 

leituras que nos alertam para o pensamento 

caleidoscópio e inquieto do artista (SIRON, 2001). 
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O Monumento às nações indígenas é uma das 

mais expressivas obras de Siron Franco. Construído em 

1992, em Aparecida de Goiânia, é composto por 500 

colunas de concreto, contendo 3.500 inscrições 

rupestres, e representa uma homenagem do artista a 

todos os povos do mundo. Segundo Siron Franco (2001) 

em extensão, é um dos maiores monumentos do Brasil. 

 

 

No documentário, Siron Franco mostra Rua 57 

camas série césio. Obras criadas a partir das terríveis 

cenas que presenciou durante o trágico acidente com a 

cápsula de césio 137 encontrada, em 1987, no terreno 

baldio da Rua 57, num bairro popular em Goiânia. Com 

exceção de poucas, essas obras continuam em poder 

do artista. 
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Este documentário é um material rico em 

possibilidades de trabalho, que propõe despertar no 

aluno interesse para a pesquisa e manipulação de 

materiais ainda não vivenciados, como experimentos 

com materiais naturais, criação através de fatos, obras 

de arte do artista, entre outros, que causem reflexões e 

potencializem o processo de criação de cada aluno. 

 
 

A investigação, o olhar atento e a relação com 

diferentes fatos, incentivados pela discussão do 

documentário, poderá vir a auxiliar o aluno no exercício 

poético de cidadão criador, contestador e provocador. 

 

 

Para Ferreira Gullar: 
 
 
 

 

A ligação com a vida é um traço da própria 

personalidade de Siron, sempre presente, 
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atento, buscando interferir no processo 

político. Assim, ele usa sua sensibilidade 

para através das “provocações visuais”, 

falar por aqueles que não falam ou não 

podem falar ou, quem sabe, não são 

ouvidos 88 

 
 
 

2. PROJETO DE CURSO 
 

2.1 Apresentação 
 

 

A atuação de um arte educador necessita 

estar amparada pela concepção Existencialista segundo 

a qual é necessário compreender os alunos em evolução 

contínua através de uma educação como condição para 

o desenvolvimento do ser humano e a escola 

 
88 GULLAR, Ferreira. A pintura vida de Siron Franco. In: FRANCO, Siron. 

Pinturas. Porto Alegre: Margs, 1999, p. 25.  
Disponível em: < 
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuse
action=artistas_criticas&cd_verbete=3344 
&cd_item=15&cd_idioma=28555 >. Acesso em: 03 dez. 2009. 
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caracteriza-se como um laboratório de vivências 

preparatórias para a vida. Compreende-se a 

aprendizagem como um processo social à construção do 

conhecimento. O sujeito da aprendizagem (aluno e 

professor) apreende em suas relações com os outros no 

mundo e com o mundo por meio da reflexão e da ação. 

 

No contexto da Arte, deve haver a 

desmistificação da mesma como sendo o produto de um 

gênio criativo, individual, que ocuparia uma posição 

superior na hierarquia das competências do fazer 

artístico. 

 

A presença da arte na escola serve 

principalmente ao conhecimento, à 

percepção e à experimentação das 

diversas linguagens, suas possibilidades 

de produzir sentido estético e suas 
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relações com o meio social em que estão 

inseridas. Dança, poesia, teatro, artes 

visuais e música são visões de mundo, 

formas de pensar, produzir e discutir 

idéias, sentidos e sensações no mundo 

(Marques e Brazil, 2005). 

 

A abordagem essencialista credita a noção de 

“dom” aos indivíduos e fornece às obras de Arte algumas 

propriedades que as diferenciam das demais como por 

exemplo, terem um autor. Valoriza-se a obra de Arte, 

fechada em si mesma, com lugares fixos de culto, tais 

como Museus, Academias e Galerias de Arte. 

 

Em contrapartida, para a abordagem 

existencialista, a produção artística é socialmente 

motivada, e acontece nas ruas, praças, e outros espaços 

de encontro entre as pessoas. A noção de obra de Arte, 
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desloca-se para a ideia, o conceito, o trabalho por 

projetos. Nessa abordagem, as práticas artísticas 

produzem noções para significar, significado este que 

não está no produto, mas na interação contínua entre a 

produção, os produtores e intérpretes dessa produção 

enfim, todas as pessoas que se relacionam com a obra 

dão um sentido, um significado para a produção com a 

qual dialoga. 

 

Professor e aluno promovem a aprendizagem a 

medida que ambos são convidados constantemente na 

busca do conhecimento significativo. 

 

“A educação é um constante ato de 

desvelamento da realidade, um esforço 

permanente, através do qual os homens 

vão percebendo criticamente como estão 

sendo no mundo. Nesse processo, os 
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alunos deverão assumir desde o início o 

papel de sujeitos criadores (MASETO, 

1994).” 

 

Não há outra forma de educação ou de prática 

possível atualmente e que possa dar à nossa sociedade 

condições de uma educação acima de tudo reflexiva. A 

autonomia do indivíduo também deve ser respeitada e 

totalmente incentivada para que ele possa ver o papel 

do professor como um instrumento que media seu 

conhecimento. São muitas as informações disponíveis, 

porém a forma como são tratadas pode ser 

significativamente modificada pelo auxílio do educador. 

 

O reconhecimento da experiência artística de 

nossos alunos (e nossa), é o primeiro passo para 

pensarmos a existência da arte dentro da escola, 

porque, arte é uma vivência do cotidiano, uma 
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experiência que ganha sentido nas trocas culturais, a 

partir de onde nos construímos como sujeitos no mundo. 

 

Isso significa propiciar situações de 

aprendizagem em que a arte esteja presente por sua 

força de organização do conhecimento, como linguagem 

e expressão de cada indivíduo e do mundo. 

 

Atuamos como agentes transformadores 

perante os nossos alunos. De forma indispensável 

agimos da mesma forma com a sociedade da qual 

fazemos parte e este deve ser o norte de nossa atuação, 

afinal de contas transformar é formar novamente o que 

já existe, porém, como algo novo. Ou agimos desta 

maneira ou “continuaremos sendo professores 

dispensáveis colando bandeirinhas para a festa de São 

João”. (MARQUES e BRAZIL, 2005). 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Simone Gomes Valentim Dias 1937 

 

A prática pedagógica artística precisa incluir 

como desafios na aprendizagem, uma variedade imensa 

de formas artísticas, tanto em situações de prática das 

artes quanto em ações de apreciação dessas mesmas 

manifestações. 

 

“O meu trabalho é dolorido, mas 
também é prazeroso.” (FRANCO, 
2001) 
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A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO DAS 

CRIANÇAS 

 

Iraci De Souza Gomes 

 

INTRODUÇÃO 

 Sabe-se que em todas as fases da vida o indivíduo 

aprende para se desenvolver intelectualmente ou 

socialmente. Desde que nasce o ser humano faz uso da 

motricidade para obter o conhecimento de mundo. O 

desenvolvimento da criança está apoiado em sua 

consciência corporal promovendo assim o seu 

desenvolvimento global. Os movimentos corporais são 

produzidos através da relação entre a mente e o corpo. 

Psicomotricidade então é o estudo dessa relação, tendo 

três dimensões: a afetiva, a cognitiva e a motora. Ela tem 

uma função muito importante, pois é responsável pela 

formação de expressão da personalidade.  

 A escola precisa então principalmente nesta fase 

inicial da criança, proporcionar trabalhos educativos que 

estimulem os movimentos, o psíquico, o socioafetivo e o 
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cognitivo que contribuirão para um desenvolvimento global 

da criança e para que ela adquira novos conhecimentos.  

 Na ciência a psicomotricidade é definida por 

Müstschele (1996, p 32) como: 

 [...] é a educação do homem pelo 

movimento. Etimologicamente temos; 

psique: mente. Motricidade é a propriedade 

que possuem certas células nervosas de 

determinar a contração muscular. A 

psicomotricidade é o desenvolvimento do 

comportamento da criança.  

 

 Fica claro que a autora acima dá ênfase à 

importância do exercício físico para a criança se 

desenvolver mentalmente, corporalmente e 

emocionalmente conseguindo relacionar-se ao meio em 

que vive.  A psicomotricidade é então uma relação entre 

corpo e a mente e tem como objetivo principal motivar as 

práticas do movimento corporal na infância. Ela envolve o 

estudo de habilidades diversas que se relacionam e 

trabalham em concerto, a saber: esquema e imagem 

corporal, coordenação global, equilíbrio, dominância 
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lateral, orientação espacial, orientação temporal, 

percepção, limite, comunicação e expressão, 

corporeidade, afetividade, agressividade, postura, 

respiração e relaxação. Esses são os elementos básicos 

para o desenvolvimento global do ser humano que, 

juntamente com a inteligência e a afetividade aplicados às 

vivências e experiências da criança, resultam em 

maturação e formação do seu “eu corporal”.  

De acordo com Vayer e Picq (1988), quando a 

educação psicomotora é realizada, o comportamento 

motor da criança melhora e, consequentemente, é possível 

o estabelecimento de uma postura equilibrada. A 

consciência e o controle do próprio corpo são elementos 

que compõem a educação do esquema corporal e 

coordenação.  

Airton Negrine (1995, p.15) assinala que a educação 

psicomotora pode ser compreendida como um 

procedimento científico. 

A educação psicomotora é uma técnica, que através 

de exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva a 

criança ao desenvolvimento global de seu ser. Devendo 

estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada ao 
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corpo, respeitando as diferenças individuais (o ser é único, 

diferenciado e especial) e levando a autonomia do 

indivíduo como lugar de percepção, expressão e criação 

em todo seu potencial.  

O autor coloca que a educação psicomotora é um 

método para realçar a autonomia, a eficiência e o 

rendimento motor, transformando o corpo em um 

instrumento de ação sobre o mundo e de interação com as 

pessoas. A educação psicomotora é uma técnica, que 

através de exercícios e jogos adequados a cada faixa 

etária leva a criança ao desenvolvimento global de ser. 

Devendo estimular, de tal forma, toda atitude relacionada 

ao corpo, respeitando as diferenças individuais e levando 

a autonomia do indivíduo como lugar de percepção, 

expressão e criação em todo seu potencial.  

O professor é o responsável por todo esse processo 

de integração de motricidade e afetividade. É ele que ajuda 

a criança a desenvolver seu potencial, motivando a 

brincadeira e ampliando sua comunicação com o mundo. 

 

CAPÍTULO I – COMO EVOLUIU A PSICOMOTRICIDADE  
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A finalidade deste capítulo é discutir e conceituar a 

psicomotricidade e os seus elementos básicos. O 

surgimento da palavra psicomotricidade se deu em 1920 

com Dupré. Em seu consultório ele se dedicou a observar 

seus pacientes em relação ao equilíbrio. Porém a 

Psicomotricidade tem sido a ciência que tem como objeto 

de estudo o homem, através de seu corpo em movimento, 

esse mesmo homem em relação com o mundo nas suas 

possibilidades de perceber, atuar e agir consigo mesmo, 

com o outro e com os objetos. 

Está relacionada ao processo de maturação, onde o 

corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 

orgânicas. È sustentada por três conhecimentos básicos: o 

movimento, o intelecto e o afeto. Psicomotricidade, 

portanto, é um termo empregado para uma concepção de 

movimento organizado e integrado, em função das 

experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de 

sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. 

Compreende-se desenvolvimento psicomotor como 

a interação existente entre pensamento, consciente ou 

não, e o movimento efetuado pelos músculos, com a ajuda 

do sistema nervoso. (Conceição,1984). Desse modo, 
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cérebro e músculos influenciam-se e educam-se, fazendo 

com que o indivíduo evolua, progredindo no plano do 

pensamento e da motricidade.  

Harrow (1984) analisa o homem primitivo falando 

que sua sobrevivência estava ligada ao desenvolvimento 

psicomotor e ressalta que o ser humano possui 

movimentos naturais como correr, saltar, escalar, levantar 

peso, carregar, pendurar e arremessar. O que aprende 

naturalmente.  

A História da psicomotricidade no Brasil, segue os 

passos da escola francesa. Os estudos de Dupré às 

respostas de Charcot originadas das vias instinto-

emocional, buscam entender dificuldades tiveram também 

os cientistas suis americanos e brasileiros a encontrarem 

na França, o refúgio as suas dúvidas. Fica claro a influência 

marcante da Escola Francesa de Psiquiatria Infantil e da 

psicologia sobre a psicomotricidade na época da Primeira 

Guerra Mundial em todo mundo.  

Os franceses se conscientizavam sobre a importância 

do gesto e pesquisavam profundamente os temas corporais.  

“Em sua evolução, a psicomotricidade como área do 

conhecimento vem adquirindo uma relação técnico-prática 
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que valoriza a unidade em detrimento da dualidade, do 

reducionismo e do separatismo” (COSTA, 2001, p.25).  

1.2 Contribuições para o estudo da psicomotricidade 

 Piaget fala das estruturas cognitivas e da importância 

do período sensório motor e da motricidade. Segundo Jean 

Piaget (1987, apud Oliveira, 1997), o desenvolvimento da 

psicomotricidade está relacionado à importância do brincar, 

do prazer de agir e do prazer do pensar.  

O corpo debate a proporção do desenvolvimento 

humano, isto é, desenvolve-se corpo e mente. Wallon (1997) 

um dos pioneiros do estudo da psicomotricidade, fala da 

importância do aspecto afetivo e também da evolução da 

criança que está relacionada à motricidade, a afetividade e a 

inteligência.  

 A motricidade, o desenvolvimento intelectual e o 

desenvolvimento afetivo são interrelacionados. O estudo da 

psicomotricidade não se refere somente ao desempenho 

motor da criança, a sua lateralidade, a estruturação tempo-

espacial ou as discriminações perceptuais que são capazes 

de realizar-se. A psicomotricidade surgiu como um meio de 

combater a inadaptação psicomotora, pois apresenta uma 

finalidade de reorganizar o processo de aprendizagem de 

gestos motores.  
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A psicomotricidade, cujo princípio básico, é a unidade mente-

corpo, integra várias técnicas de como se trabalha o corpo, 

relacionando-o com a afetividade, o nível de pensamento e o 

nível de inteligência. O período psicomotor compreende a 

fase do desenvolvimento entre 6 a 10 anos (idade mental e 

psicomotora). Antes do período psicomotor ocorrem o período 

motor (0 a 3 anos) e o sensório-motor (3 a 5) anos. No período 

motor inicialmente, a conduta da criança é reflexo e sua 

movimentação ativa, descoordenada. Por exemplo, ela abre 

os braços e presta atenção á sua mão, o corpo todo se 

contrai. Depende do adulto para tudo e nesta fase que ela 

consegue levar os pés á boca. Aos 6 meses a criança adquire 

a postura sentada. Entre os 6 e 8 meses pode se levantar e 

se sentar.  

Já no final do segundo ano, a motricidade global se 

aperfeiçoa. Na medida em que seu desenvolvimento vai 

aumentando, a criança passa a diferenciar o seu mundo. Aos 

8 meses as habilidades da criança já estão mais 

desenvolvidas e com isto ampliam-se os números de objetos 

que pode conhecer. Ao completar 1 ano, fase de 

experimentação e busca de novidade. Aos 2 anos a criança 

já é capaz de antecipar e prever uma situação específica. 
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CAPÍTULO II- A MOVIMENTAÇÃO DO CORPO  

A organização do esquema corporal está intimamente 

relacionada à expressão livre da criança, descobrindo seu 

próprio corpo no contato consigo mesma e com a realidade. 

Qualquer que seja a atividade, cabe ao educador explorar a 

situação, ajudando a criança, estabelecer relações com o 

espaço, tempo e objetos (GALLARDO, 1998, p.2). No 

contexto escolar, se verifica que há alunos correndo, 

brincando e participando de todos os jogos propostos. No 

desenvolvimento motor é preciso ter atividades recreativas 

relevantes. No currículo na Educação Infantil é de extrema 

importância ter como básica a educação pelo movimento.  

Na realidade, vários problemas de reeducação não 

aconteceriam junto á leitura, escrita e matemática se a 

psicomotricidade fosse utilizada como principal meio 

educativo, associada os exercícios gráficos e de 

manipulação. A proposta é a formação do indivíduo. A 

formação geral que se entende proporcionar não é uma 

cultura abstrata e sim um meio auxiliar para o indivíduo 

enfrentar futuramente as atividades de seu trabalho, lazer e 
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sociedade. E também um importante meio de prevenção dos 

problemas de adaptação escolar.  

Uma criança que amadurece intelectualmente, mas 

fica para trás no aspecto corporal ou afetivo, ou vice-versa, 

apresenta defasagem que se evidenciam principalmente 

através de distúrbios psicomotores que dificultam a sua 

integração social e com a própria personalidade, 

ocasionando futuramente problemas escolares. Portanto, 

se o professor, desenvolve sua prática educativa tendo 

como referencial teórico a ideia de que o conhecimento é 

construído pelo aluno em interação, ele precisa dispor de 

estratégias que o ajudem a compreender o que cada um 

traz consigo considerando suas potencialidades.  

O que é preciso, para preparar uma criança para a 

alfabetização? Quanto ao aspecto motor, é importante 

ensiná-la a usar a mão para escrever. É o primeiro requisito 

para levá-la a manipular com habilidade o lápis e torná-la 

ciente de suas mãos. Conhecer a criança é importante para 

dosar as dificuldades dos conceitos a serem apresentados. 

É através da atividade psicomotora, principalmente nos 

jogos e atividade lúdicas que a criança irá descobrir e 

explorar tudo em sua volta.  
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As atividades lúdicas vão dimensionando um 

espaço imaginário, incorporando dessa forma o mundo 

externo ao seu alcance com brincadeira de faz-de-conta. A 

brincadeira do faz de conta é a própria evidência de sua 

história, são realizações do real, só podem ser esboçadas 

através do simbólico (COSTA, 2001, p.45).  

O desenvolvimento psicomotor tem como objetivo 

não só a descoberta pelo corpo, mas a utilização e a 

capacidade da mente facilitando a aprendizagem. Crianças 

que não aprendem na sua maioria, apresentam falhas no 

desenvolvimento das habilidades, que sendo bem 

trabalhadas em sala de aula, levam a um melhor 

rendimento escolar. Pode-se dizer que algumas crianças 

quase não aprendem nada de certos conteúdos, enquanto 

outras aprendem devagar ou esquecem bem rapidamente 

o que aprenderam. As crianças nessa fase exploram os 

movimentos aprendidos e a cada dia adquire experiência. 

Podemos dizer que algumas dessas experiências são 

andar, correr, subir, saltar e cair.  

Segundo Gallardo (1998), o educador pode trabalhar com 

as crianças atividades relacionadas ao movimento como:  
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1. Ensinar as crianças a bater palmas no ritmo de uma 
música.  

2 Caminhar no ritmo de uma música.  

3 Ensinar brincadeiras ligadas à motricidade fina, como 

enfileira, encaixar, organizar por cores, tamanho ou 

formas.   

4. Ensinar passos de danças populares e de folclore 
regional;  

5. Estimular as crianças a produzir ruídos ou sons com a 

boca e com objetos, integrando-os às diferentes 

brincadeiras ou jogos;  

6. Fazer trabalhos de colagens, recortes e desenhos 

utilizando giz de cera, lápis de cor e diversos tipos de tintas.  

Vale ressaltar também que desde o início de sua 

vida, a criança passa pela fase de vivência corporal. Ela 

trabalha seu corpo em busca de respostas. Nesse período, 

a criança através dessa movimentação vai enriquecendo a 

experiência subjetiva, ampliando assim as potencialidades 

motoras espontâneas e coordenadas. Durante o 

desenvolvimento de qualquer proposta de atividades 

motoras, o professor deve ficar atento para os cuidados 
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com as próprias expressões e posturas corporais, uma vez 

que o corpo é um veículo expressivo.  

A atenção a esse aspecto valorizará e adequará os 

próprios gestos, mímicas e movimentos na comunicação 

com as crianças, desde a condução de atividades em sala 

até ensinar uma música nova. (SCHIMIDT, p.180). É 

através da atividade psicomotora, principalmente nos jogos 

e atividades lúdicas que a criança irá explorar o mundo que 

a cerca, diferenciando aspectos especiais, reelaborando 

seu espaço psíquico, ligações afetivas e domínio de seu 

corpo.  

A psicomotricidade contribui de maneira expressiva 

para a formação e estruturação do esquema corporal e tem 

como objetivo principal incentivar a prática do movimento 

em todas as etapas na vida de uma criança. Por meio das 

atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, 

interpretam e se relacionam com o mundo em que vivem. 

Por isso, cada vez mais os educadores recomendam que 

os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar de destaque 

no programa escolar desde a Educação Infantil.  

A Psicomotricidade nada mais é do que se 

relacionar através da ação, como um meio de tomada de 
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consciência que une o ser corpo, o ser mente, o ser 

espírito, o ser natureza e o ser sociedade. A 

Psicomotricidade está relacionada à afetividade e à 

personalidade, porque o indivíduo utiliza o seu corpo para 

mostrar o que sente. A Psicomotricidade é atualmente 

concebida como a integração superior da motricidade, 

produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio 

(FONSECA, 1988, p. 133).  

Na Educação Infantil, a criança busca experiência 

no seu próprio corpo, formando conceitos e organizando 

conceitos corporais. A abordagem da psicomotricidade irá 

permitir a compreensão da forma como a criança toma 

consciência de seu corpo e das possibilidades de se 

expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo 

e no espaço.  

O movimento humano é construído em função de 

um objetivo. A partir de uma expressão como 

expressividade íntima, o movimento transforma-se em 

comportamento significante. É necessária a criança passe 

por todas as etapas do desenvolvimento infantil. Bons 

exemplos de atividades físicas são aquelas de caráter 

recreativo, que favorecem a consolidação de hábitos, o 
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desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da aptidão 

física, a socialização, a criatividade, tudo isso visando a 

formação da sua personalidade.  

Na Educação Infantil, a criança busca experiências 

em seu próprio corpo, formando conceitos e organizando o 

esquema corporal. A abordagem da Psicomotricidade irá 

permitir a compreensão da forma como a criança toma 

consciência do seu corpo e das possibilidades de se 

expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo 

e no espaço.  O movimento humano é construído em 

função de um objetivo. A partir de uma intenção como 

expressividade íntima, o movimento transforma-se em 

comportamento significante. É necessário que toda criança 

passe por todas as etapas em seu desenvolvimento.   

 

CAPÍTULO III - A VISÃO DOS PRINCIPAIS 

TEÓRICOS DA PSICOMOTRICIDADE 

A infância passou por um longo caminho de 

construção e luta social. Vários fatores configuraram a 

característica da particularidade da criança e, 

consequentemente, da organização da família. Com a 

exigência do mercado de trabalho, os pais tornaram-se 
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cada vez mais ausentes do lar. Sendo assim, o processo 

de amadurecimento e desenvolvimento de seus filhos sofre 

mudanças com as relações familiares.  

O fenômeno da urbanização das cidades é outro 

fator que acarreta mudanças gerando a diminuição do 

espaço e da própria liberdade para as crianças desfrutarem 

do momento de brincar (GONSALVES, 1983 p. 13). É 

visando essas necessidades que nascem as instituições de 

ensino a quais se tornam responsáveis pela “... 

estimulação motora, emocional, cognitiva e social. A escola 

transformou-se, então em um espaço importante para as 

crianças experimentarem novas vivencias” (GONSALVES, 

1983 p.13).  

Portanto, a Educação Infantil tem uma importância 

fundamental no contexto sociocultural da criança, 

buscando responder suas necessidades de forma 

particular. Assim, acredita-se que oferecer uma educação 

psicomotora contribuirá com o desenvolvimento integral da 

criança. 

Jean Le Boulch, nascido na França é autor de várias 

obras no campo da Psicomotricidade, professor de 

Educação Física, Doutor em Medicina com especialidade 
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em Reabilitação Funcional e Psicomotricidade, dedicou 

seu trabalho a compreensão da motricidade humana. Le 

Boulch (1982) sustenta em sua teoria que há uma evolução 

no desenvolvimento psicomotor que ao longo ele passa por 

estágios, que equilibram o desenvolvimento gradual do ser 

humano.  

O primeiro estágio – corpo vivido corre entre 0 a 3 

anos de idade. Nesse período, ocorre o equilíbrio do 

comportamento tônico-emocional: unidade do ser, atenção 

do meio em relação à criança. Nesse estágio, o contato 

corporal criança mãe tem um papel fundamental.  

A característica fundamental dessa etapa é a 

experiência vivida através da exploração do meio. Ao final 

desse período ela reconhece seu corpo diferente do meio. 

O segundo estágio – corpo, percebido, vai dos 3 aos 7 

anos. Nesse há uma evolução gradual da linguagem 

verbal, a capacidade de utilizar símbolos (linguagem, 

desenho, jogo simbólico, faz-de-conta). Ela é capaz de 

interiorizar como também exprimi-las verbalmente através 

de funções simbólicas. Segundo o autor, a partir desse 

estágio a imagem visual do corpo estará integrada às 

sensações táteis.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Iraci De Souza Gomes 1956 

Partindo de sua análise de pesquisa do 

desenvolvimento orgânico e emocional dos primeiros anos 

de vida, Le Boulche (1982) coloca em relevo que a criança 

desde o seu “[...] nascimento, possuem potencialidades 

que, para desenvolver-se, não requerem só a manutenção 

dos processos orgânicos, mas sim principalmente o 

intercâmbio com as outras pessoas” (LE BOULCHE, 1982 

p.27).  

Podemos observar, a partir dessas colocações, a 

importância que relação sujeito/meio tem para o 

desenvolvimento pessoal, pois não basta apenas 

dispensar cuidados assistencialistas à criança, é preciso 

mais do que isso, que o outro se relacione com a criança, 

buscando desenvolver suas potencialidades. Por isso, o 

outro que cuida e acompanha tem um papel fundamental 

nesse caminho de construção. Sendo assim, a primeira 

infância, segundo o autor, dependendo da qualidade desse 

intercâmbio, uma vez que ela tem influência determinante 

na orientação do temperamento e da personalidade, pois, 

“é através das relações com os outros que o ser se 

descobre, e a personalidade constrói-se pouco a pouco” 

(LE BOULCHE, 1982 p.27).  
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Dessa forma, Le Boulche (1982), afirma que os 

aspectos relacionais dentro de um grupo social, ou seja, 

em sua relação humana, reflete-se diretamente no 

desenvolvimento funcional do ser humano. Sem dúvida 

alguma, o espaço onde se dá essa relação tem papel 

fundamental no desenvolvimento da criança, sendo a 

escola considerada por excelência um lugar privilegiado 

onde a psicomotricidade deve ser utilizada como uma 

importante ferramenta na formação integral da criança em 

sua mais tenra idade. 

Nessa perspectiva, a relação que se dá nesse 

espaço escolar passa pelo movimento corporal, porta 

sensível à construção e estruturação do próprio ser. Assim 

para esse mesmo autor é possível, “[...], através de uma 

ação educativa, a partir dos movimentos espontâneos da 

criança e das atitudes corporais, favorecer a gênese da 

imagem do corpo, núcleo central da personalidade” (LE 

BOULCHE 1982, p.13). A Psicomotricidade sem dúvida é 

uma ferramenta muito importante na escola para Educação 

Infantil.  

O corpo é sem dúvida alguma, nessa teoria, 

elemento muito importante para a experiência e interação 
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social. Ajudar a criança a construir uma boa imagem de si 

mesmo é fundamental no processo de formação, pois “[...] 

a imagem do corpo representa uma forma de equilíbrio 

entre as funções psicomotoras e a sua maturidade”. 
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A costa da África oriental e seu papel no 

comércio marítimo 

Vilma Aparecida de Souza 

 

 

 

O comercio marítimo foi muito importante para 

o desenvolvimento da África, principalmente através 

do oceano Índico. O comerceio através desse oceano 

foi muito rico e prospero. (SHERIFF, 2010)  

Uma das características notáveis da 

costa oriental da África ao longo da 

história é a relativa facilidade de 

acesso a essa área, tanto através do 

interior como do mar. A acessibilidade 

pelo interior foi um fator vital das 

migrações em direção à franja costeira 

e ajuda a elucidar a complexidade 

étnica e cultural dessa região. Por 

outro lado, o mar foi uma via de 

contatos e de interação com o mundo 

exterior. Portanto, num dos aspectos 

principais da história da costa oriental 

da África durante os últimos 2000 anos 

não foi o isolamento, mas a 

interpenetração de duas correntes 

culturais que constituíram um novo 

amálgama, a civilização costeira 

swahili. O veículo deste processo foi o 

comércio, que facilitou a integração da 
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costa africana oriental no sistema 

econômico internacional, com as 

consequências decorrentes. 

(SHERIFF, p.607 2010) 

Segundo Sheriff (2010), não há achados 

arqueológicos para provar tais informações. O 

achado mais antigo foram moedas encontradas em 

Kimoni, também foi descoberto moedas em Ptolomeu 

Sóter. 

São poucas as fontes que contam a História da 

África oriental entes do século VII, por isso a 

reconstrução dos fatos não é muito cuidadosa, pelo 

menos até que encontrem achados arqueológicos 

para comprovar as teorias. (SHERIFF, 2010) 

Infelizmente, ainda não possuímos 

testemunhos arqueológicos seguros 

referentes a esse período, para 

confirmar e completar as fontes 

documentais de que dispomos. Temos 

algumas coleções de moedas 

descobertas na costa durante os 

últimos setenta e cinco anos. Contudo, 

convém enfatizar que nenhuma destas 

coleções foi encontrada nos sítios 

arqueológicos conhecidos ou 

escavados, e as circunstâncias de sua 

descoberta, lamentavelmente, foram 

mal registradas. O melhor que 

podemos dizer é que o testemunho 

numismático não contradiz as fontes 

documentais disponíveis e é valioso 

como índice do ritmo de comércio 
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internacional ao longo da costa da 

África oriental. (SHERIFF, p.609 2010) 

De acordo com Sheriff(2010), devido ao clima 

local que vai mudando de região para região, 

acreditasse que a população tenha acompanhado o 

corredor um pouco mais úmido, facilitando a 

sobrevivência dos povos. Por isso arqueólogos quase 

não encontraram ferro nas regiões mais secas. 

A região costeira da África oriental 

constitui uma área geográfica bem 

distinta, margeada a oeste por uma 

faixa de vegetação arbustiva 

relativamente seca, chamada nyika, 

que se estende muito próxima da 

costa no Quênia e se alonga para o 

interior na Tanzânia, onde é quebrada 

pelas bacias dos rios Ruaha, Rufigi e 

Pangani e pela borda oriental das 

montanhas. Portanto, os movimentos 

de população provavelmente 

seguiram corredores onde o meio 

ambiente era mais favorável, em torno 

ou através da nyika, como ocorre ao 

longo da Tana no Quênia, da Pangani 

e da cadeia de montanhas contígua a 

nordeste da Tanzânia. (SHERIFF, 

p.611 2010) 

Conforme foram seguindo esse corredor, 

foram assimilando populações litorâneas. Acredita-se 

que antes dessa assimilação a economia do local se 

dava através da agricultura e da pesca. (SHERIFF, 

2010) 
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Não há nenhuma prova sobrea formação 

sociopolítica das cidades, apesar de existirem 

estudos que falam sobre chefes em cada uma das 

cidades-mercados, porém tudo indica que essas 

formações vieram após o comercio internacional. 

(SHERIFF, 2010) 

Infelizmente, não dispomos de 

nenhuma prova sobre a organização 

sociopolítica deste período, pois, 

embora o Périplo mencione a 

existência de chefes em cada uma das 

cidades-mercado, o comércio 

internacional pode ter sido um fator 

crucial para o surgimento dos chefes e 

também das cidades-mercado19. Ao 

que tudo indica, portanto, antes do 

estabelecimento dos laços comerciais 

internacionais, a população da costa 

da África oriental apresentava um nível 

muito baixo de desenvolvimento 

tecnológico e provavelmente também 

sociopolítico. Desse modo, quando se 

estabilizaram as relações do comércio 

internacional, a iniciativa ficou com os 

marinheiros vindos das margens 

setentrionais do oceano Índico, com 

todas as consequências daí 

decorrentes. (SHERIFF, p.612 2010) 

Para Sheriff (2010), as condições do comércio 

em terra eram divididos em três termos gerais: 

floresta que ia do Quênia até Chifre Somali e que ia 

do sudeste até a Índia, onde as trocas eram muito 

pequenas. O deserto onde a troca era mais intensa. 
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Com o desenvolvimento das tecnologias 

marítimas a interação entre os países e civilizações 

ficou mais fácil. Os árabes saiam de sues portos para 

a costa da África, a viagem levava 20 a 25 dias. As 

mudanças da direção do vento durante o ano 

contribuía para as embarcações chegassem a 

diferentes locais da África. (SHERIFF, 2010) 

Tal interação se tornou possível 

graças ao desenvolvimento de uma 

tecnologia marítima apropriada e ao 

domínio dos ventos e das correntes do 

oceano Índico. A característica 

geográfica mais importante deste 

oceano é a inversão sazonal dos 

ventos de monção. Durante o inverno 

boreal, a monção do Nordeste sopra 

de maneira contínua e chega a atingir 

Zanzibar, mas sua intensidade 

decresce para o sul e raramente é 

regular além do cabo Delgado. Tal 

sistema de circulação é reforçado pela 

corrente equatorial que, após atingir a 

costa da Somália, dirige-se para o sul, 

facilitando a viagem das embarcações 

a partir da costa da Arábia. Os barcos 

árabes podiam deixar seus portos de 

origem no fim de novembro, mas a 

maioria partia no começo de janeiro, 

quando a monção estava plenamente 

configurada. A viagem demorava de 

vinte a vinte e cinco dias. (SHERIFF, 

p.613-614 2010) 
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O comércio entre a África Oriental e a Índia se 

deu apenas no século VII, acredita-se que a Índia era 

autossuficiente em matérias primas da “floresta” e 

pela exportação de Marfim, o que pode ter tornado 

essa exploração tardia na África. (SHERIFF, 2010) 

Segundo Sheriff (2010), quando essa 

exploração começou na África, os elefantes foram 

fielmente caçados e ou uma grande expansão no 

comercio de marfim. Conforme os materiais 

comerciados foram ficando escassos em 

determinadas áreas, os povos que dependiam dele 

começaram a usar as rotas marítimas para encontrar 

mais materiais. 

Para Sheriff (2010), estudos indicam que a 

Arábia do Sudoeste tinha privilegio nas 

comercializações, pois antes dos povos usarem os 

portos até o outro lado do mundo, eles passavam pela 

Arábia do Sudoeste onde faziam suas trocas e 

compras. 

Acredita-se que a migração dentro da África 

seja proveniente da canela, os povos á procura dessa 

especiaria foram adentrando todo o território africano. 

Acredita-se também que isso tenha causado a 

migração de indonésios. (SHERIFF, 2010) 

Com a expansão do império Romano, 

mercadorias de luxo e matérias primas, trouxe uma 

grande competição de extravagancia. Porém os 
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Árabes e hindus ainda dominavam o comercio. 

(SHERIFF, 2010) 

O estabelecimento do Império 

Romano, com Augusto, teve por 

consequência um enorme aumento da 

demanda de mercadorias orientais no 

mundo mediterrâneo. Várias 

economias autônomas, tanto no 

interior como fora do império, 

integraram-se gradualmente num 

vasto sistema de comércio 

internacional, no qual os produtores de 

matérias-primas e mercadorias de luxo 

estavam envolvidos. Tal sistema 

alargou o mercado e permitiu a 

transferência de riquezas para o 

centro do Império. (SHERIFF, p.617-

618 2010) 

De acordo com Sheriff (2010), com essa 

expansão, os árabes tiveram novo animo para os 

comércios e a exportação de marfim aumentou muito, 

porém ele só era encontrado em áreas mais distantes 

da África, no interior do alto Nilo. 

Ainda de acordo com Sheriff (2010), os árabes 

mandam grandes embarcações para essa região, e 

seu povo se “mistura” aos indígenas locais, passam a 

conhecer toda a costa e a compreender sua língua. 

Este último “envia para lá grandes 

embarcações e utiliza capitães e 

agentes árabes, que estão 

familiarizados com os indígenas e se 

casam entre eles, conhecem toda a 
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costa e compreendem a sua língua”. 

Portanto, a assimilação da costa 

oriental da África no sistema 

internacional não se dava apenas no 

nível do comércio, mas implicava uma 

dominação política e uma penetração 

social que pode ter estimulado o 

processo de criação de um tipo de 

população costeira mestiça, voltada 

para a navegação. (SHERIFF, p.619-

620 2010) 

Os diferentes tipos de mercadorias que 

deveriam possuir pouco valor local ganhou mais força 

com a expansão do comercio por toda África, pois os 

produtos foram agregando valor monetário. 

(SHERIFF, 2010) 

O declínio do comércio internacional afetou 

diretamente os estados africanos, com a redução de 

compra do Império Romano deixou os povos a mercê 

de invasões como a dos etíopes e persas. (SHERIFF, 

2010) 

Segundo Sheriff (2010), acredita-se que os persas 

e etíopes não tenham conseguido substituir 

totalmente os árabes nas exportações. Porém os 

persas podem ter desempenhado um grande papel 

como intermediários entre a África Oriental e Índia. E 

a crescente demanda de marfim fez aumentar as 

exportações das demais regiões com as “florestas”. O 

comércio na África permaneceu estável, até mesmo 

com a venda de escravos não houve grande mudança 

no comercio da África. 
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África no século VII a XVI 

Muito se discute sobre o surgimento o Islã na 

África. Alguns autores defendem que o Islã foi um 

fator civilizador dos povos da África. Outros autores 

defendem que foi criado para assegurar a fidelidade 

das etnias e dos clãs politeístas. 

Para Hrbek (2010), os árabes, mesmo inspirado 

por ensinamentos religiosos, não esperavam que os 

habitantes locais aderissem sua religião e os 

permitiam conservar suas próprias crenças, contudo, 

com o passar do tempo grande parte das populações 

foram se convertendo ao islã. 

O império árabe fora edificado por um 

exército de guerreiros nômades, 

porém esta força armada tinha à sua 

frente mercadores citadinos já 

familiarizados com as culturas dos 

territórios ocupados. Contrariamente a 

outros impérios nômades, o império 

fundado pelos árabes soube por muito 

tempo preservar a sua unidade; 

enquanto os mongóis, por exemplo, 

haviam adotado as línguas e os 

sistemas religiosos dos territórios 

ocupados, os árabes, a seu turno, 

impuseram a sua língua e a sua 

autoridade aos diversos povos que 

eles haviam dominado. (HRBEK, p.3, 

2010) 

Essas conquistas tiveram dois efeitos muito 

importantes: a criação de um Estado e a o surgimento 
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de uma nova cultura dentro desse Estado. Foi criado 

um verdadeiro império e com grande rapidez, um 

século após seu surgimento, os árabes eram 

senhores de uma vasta região, segundo Hrbek 

(2010), “tão vasto quanto fora o Império Romano em 

seu apogeu”. 

Durante pouco mais de um século, os 

conquistadores árabes lograram 

preservar a coesão dos territórios 

dominados. Na segunda metade do 

século VII, diferentes regiões 

começaram a lhes escapar, ao passo 

que os muçulmanos não--árabes 

reivindicavam os seus direitos com 

vistas a compartilharem o poder 

político e administrativo. No Oeste, a 

Espanha, a África do Norte e, 

posteriormente, o Egito retomariam 

progressivamente a sua 

independência, engajando-se em 

trajetórias distintas. No Leste, diversas 

dinastias de origem persa ou turca (de 

cultura persa) entraram em cena e 

rapidamente estenderam o seu 

domínio às regiões orientais do 

califado. (HRBEK, p.3, 2010) 

Esse crescimento só foi possível por conta de 

vários fatores, todos favoráveis, ligados entre si.  O 

império foi edificado onde era o berço da mais antiga 

civilização do mundo, e os árabes tiraram proveito da 

economia e cultura do local. 

A ligação ao Império Muçulmano de 

um número tão grande de países 
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favoreceu o desenvolvimento das 

atividades comerciais a um ponto tal 

que não teria sido atingido quando a 

região era politicamente dividida. Se 

contarmos a partir dos últimos anos do 

século VII até o final do século XII, o 

Império Muçulmano funcionou como 

uma zona de livre comércio. Os bens 

produzidos em uma das suas regiões 

estavam rapidamente disponíveis nas 

outras, de modo que os mesmos 

hábitos de consumo eram 

compartilhados por populações 

numerosas e diversas, espalhadas em 

um vasto território. Situado a meio 

caminho entre o Oriente e o Ocidente, 

o mundo muçulmano igualmente 

contribuiu para difundir as inovações 

técnicas junto aos povos 

circunvizinhos. O incremento das 

trocas comerciais, entre as diferentes 

partes do Império Islâmico e além das 

suas fronteiras, estimulou as 

produções locais destinadas a novos 

mercados. (HRBEK, p.5, 2010) 

O crescimento econômico vivido no século VII 

se deu graças aos metais preciosos, como o ouro, 

encontrados na região e ao longo dos séculos, 

passou á circular dois tipos de moedas: prata e ouro. 

Apenas na região da Espanha, devido a grandes 

dificuldades de se encontrar minas de ouro, continuou 

com a moeda de prata.  
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De acordo com Hrbek (2010), os árabes 

possuíam vantagem no ponto de vista geográfico: 

Do ponto de vista geográfico, o 

Império Muçulmano igualmente estava 

em vantagem graças à sua posição no 

coração do Velho Mundo. Dominando 

a região da península, ela própria 

situada entre as duas áreas marítimas 

do Mediterrâneo e do Oceano Índico.  

(HRBEK, p.6, 2010) 

Sua localização favoreceu para o intermédio 

entre as demais regiões do velho mundo. As 

mercadorias eram transportadas por terra e pelo mar, 

e juntamente com elas, grandes ideias, tecnologias e 

conceitos, que muitas vezes só eram aceitos pelos 

mulçumanos. Por isso, o primeiro produto oriundo da 

China levado a Europa foi o papel. 

Assim sendo, o papel foi um dos 

primeiros importantes produtos que 

vieram da China para a Europa, 

passando pelos territórios 

muçulmanos. Invenção originalmente 

chinesa, ele fora introduzido no 

Império Muçulmano por prisioneiros de 

guerra chineses trazidos a 

Samarkand, em 751. Estes papeleiros 

chineses ensinaram aos muçulmanos 

as suas técnicas de fabricação e 

Samarkand tornou-se a primeira 

cidade produtora de papel fora da 

China. (HRBEK, p.6, 2010) 
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Assim como o papel foi adotado pelos árabes, 

a numeração decimal criado na Índia foi pontualmente 

usada pelos mulçumanos a partir do século VIII. 

Esses algarismos eram chamados de algarismos 

indianos que séculos mais tarde foram difundidos no 

mundo acidental, hoje conhecido como algarismos 

arábicos. 

A adoção da numeração decimal pelos 

muçulmanos tornou possível o 

desenvolvimento da álgebra, ramo das 

matemáticas que, até então, não 

constituíra objeto de nenhum estudo 

sério e sistemático. Sem as bases da 

álgebra, as matemáticas e as ciências 

naturais modernas não teriam visto o 

dia. (HRBEK, p.7, 2010) 

O Egito, dominado pelos mulçumanos, foi uma 

importante província, pois através dela a economia 

girava e sua localização favorecia não apenas os 

negócios, mas as invasões também, e 

consequentemente, a difusão do islamismo. O 

dominar o Egito foi crucial para a invasão em Magreb. 

No Magreb, os conquistadores árabes 

enfrentaram a tenaz resistência dos 

berberes e somente ao final do século 

VII lograram submeter às principais 

regiões. A maioria dos berberes 

converteu-se então ao islã e, malgrado 

o ressentimento que lhes inspirava a 

dominação política árabe, eles 

tornaram-se ardentes partidários da 

nova fé, contribuindo para propagá-La 
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do outro lado do estreito de Gibraltar e 

além do Saara. Os guerreiros berberes 

compunham a grande parte dos 

exércitos muçulmanos que 

conquistaram a Espanha sob os 

omíadas, como as tropas aglábidas 

que arrancaram a Sicília dos 

bizantinos e as forças fatímidas que 

conduziram vitoriosas campanhas no 

Egito e na Síria. (HRBEK, p.8, 2010) 

A moeda de prata foi abandonada em todas as 

civilizações mulçumanas graças aos Berberes, pois 

eles permitiram que o islamismo fosse introduzido no 

Saara e parte da África do Norte e com isso, a 

exploração de minas de sal no Saara foi possível. 

Desde a Antiguidade, a costa leste era 

frequentada pelos mercadores vindos 

do Sul da Arábia e da Pérsia para ali 

realizarem o seu comércio. Após a 

ascensão do Islã e a fundação do 

Império Islâmico, uma vasta rede 

comercial controlada por muçulmanos, 

em sua maioria árabe ou persa, 

estabeleceu-se no Oceano Índico; 

interligando as margens do Golfo 

Árabe-Pérsico e do Mar Vermelho à 

Índia, à Malásia, à Indonésia e à China 

do Sul. (HRBEK, p.10, 2010) 

A expansão do Islã enfraqueceu a Núbia e 

Etiópia. Onde a primeira foi progressivamente 

passada para o controle econômico e politico do 

Egito. A Etiópia conservou sua independência politica 

e econômica. 
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Assim sendo, durante os cinco 

primeiros séculos da era islâmica, 

vastas regiões do continente africano 

sofreram, direta ou indiretamente, as 

influências do novo Império 

Muçulmano. Para algumas regiões, foi 

à oportunidade para romperem o seu 

isolamento passado e abrirem-se a 

outras culturas através de 

intercâmbios e empréstimos. A 

conversão ao islã das classes 

dirigentes de certos Estados da África 

Ocidental e de localidades costeiras 

da África Oriental criou laços entre 

estes Estados e regiões com o mundo 

muçulmano. Na África do Oeste, onde 

existiam Estados anteriores à 

penetração do Islã, o desenvolvimento 

do comércio norte-africano aparenta 

ter constituído um elemento essencial 

para a sua transformação em vastos 

impérios.  (HRBEK, p.11, 2010) 

Enquanto Maomé expandia o islamismo, a 

Península, conhecida como Europa, que estava se 

desenvolvendo a oeste, era dividia em três grandes 

zonas: Império Bizantino; A Europa Ocidental; A 

Europa Oriental e Setentrional. 

Somente o Império Bizantino podia 

pretender continuar a tradição 

Greco-romana e constituir um Estado 

digno deste nome, em outros termos, 

um Estado dotado de uma 

administração eficaz, de uma 

economia monetária próspera e de 
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uma vida cultural altamente 

desenvolvida em numerosas áreas. A 

partir das suas províncias da Ásia e do 

Egito, partes do império menos 

afetadas que outras pelas migrações, 

os bizantinos tentaram reabrir as rotas 

comerciais em direção ao Oriente, 

tanto por via terrestre (referente à 

grande rota da seda, rumo à China), 

quanto pelo mar (referente àquela do 

Mar Vermelho, rumo à Índia). (HRBEK, 

p.12, 2010) 

A guerra entre as duas potências foi tão 

intensa que em um dado momento os dois exércitos 

não tinham mais condições de lutar, tornando-os 

incapazes de resistir a invasões e assaltos. A Arábia 

aproveitou as fraquezas de seus adversários e  

acabaram com o Império Sassânidas e tomaram do 

império Bizantino o Egito e a Síria. 

O Império Bizantino cessou de exercer 

qualquer verdadeira influência na 

África no curso do século VII. O Egito 

foi rapidamente perdido e as tentativas 

esporádicas realizadas para 

reconquistá-lo pelo mar fracassaram; 

algumas porções do litoral norte-

-africano permaneceram, todavia sob 

controle bizantino até o final do século 

e guerras intestinas interromperam as 

ofensivas árabes por várias décadas. 

(HRBEK, p.13, 2010) 

Durante o tempo que o Império Bizantino 

lutava para reaver suas terras, a Europa que até o 
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momento não possuía uma grande organização e sua 

economia era escassa, conseguiu se organizar em 

territórios pouco estáveis. 

No século VIII, a conquista árabo-

-berbere da Espanha visígota 

arrancou do Ocidente latino uma 

considerável porção do seu território. 

Os francos conseguiram bloquear a 

progressão das tropas muçulmanas na 

Gália, contudo, as incursões e 

invasões árabes prosseguiram no 

litoral meridional da França e da Itália 

durante mais de dois séculos, 

contribuindo para fazer reinar um clima 

de insegurança generalizada no 

Mediterrâneo. Ao final do século VIII, 

todavia, uma primeira ação de 

unificação política da Europa 

Ocidental – não renovada por muito 

tempo – foi conduzida com êxito pelos 

carolíngios. (HRBEK, p.15, 2010) 

No restante da Europa, a expansão Eslava se 

deu em duas direções: ao sul e ao oeste.  Segundo 

Hrbek(2010), “Os povos eslavos desempenhariam 

durante vários séculos, para o mundo muçulmano, o 

mesmo papel que os povos da África negra: servir 

como reservatório de escravos”. 

Para a Europa Ocidental, a África 

tornara-se parte integrante do mundo 

muçulmano: justamente desta região 

foi de onde efetivamente se haviam 

originado as principais incursões e as 

grandes invasões, assim como 
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diversas influências e novas ideias. 

Quando, posteriormente, laços 

comerciais mais estreitos 

estabeleceram-se entre as duas 

margens do Mediterrâneo, os 

europeus descobriram uma África 

ainda muçulmana. Não surpreende, 

portanto, que a África tenha sido 

considerada como o principal 

adversário da cristandade e que os 

seus habitantes. (HRBEK, p.23, 2010) 

Para Hrbek (2010), a Arábia mulçumana foi 

uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento 

de varias nações, tanto africana como europeias. O 

Islã fortemente difundido durante a época foi um dos 

fatores que ajudaram esse crescimento. 

Observa-se, primeiramente, um 

fortalecimento regular da presença 

dos povos do Oriente Médio em toda 

esta área, particularmente na costa 

oriental da África, onde os árabes e 

persas souberam desenvolver 

atividades comerciais existentes 

desde os primeiros séculos da era 

cristã. Esta nova expansão produziu-

-se quando o califado tornava-se uma 

grande potência política, cultural e 

econômica, capaz de unificar um vasto 

território, possibilitando assim aos 

muçulmanos assegurarem o 

monopólio sobre o comércio com a 

África Oriental e conquistarem uma 

posição dominante nas relações entre 

os diferentes países desta região. 
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Conquanto estes contatos tenham, 

sem dúvida, favorecido na África a 

ascensão de algumas cidades 

costeiras, transformadas em centros 

comerciais de importância 

internacional, assim como o 

surgimento de uma classe de 

empreendedores autóctones, não se 

deve esquecer que, simultaneamente, 

um grande contingente de escravos 

africanos era exportado para outros 

continentes e contribuía para a 

prosperidade econômica de diversos 

países da Ásia, especialmente do 

Oriente Médio. Em segundo lugar, 

nota-se muito claramente o declínio 

dos contatos diretos entre a África e a 

Índia. Antes do século VII, navios 

etíopes comercializavam com alguns 

portos da Índia, como atestam 

amplamente grande número de peças 

de moeda indianas (de Kush) 

descobertas na Etiópia, assim como 

abundantes influências indianas, 

materiais e intelectuais, identificadas 

na cultura etíope. Se contarmos do 

século VII ao século XI, estas 

influências vão deixar de se exercer, 

sobretudo porque as trocas entre a 

Índia e a Etiópia estariam, doravante, 

em mãos dos muçulmanos, os quais 

marcariam estas relações com a sua 

própria impressão cultural. (HRBEK, 

p.35, 2010) 

África no século XVI até a atualidade 
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A partir do Século XVI a situação da África 

começou a mudar. Até esse século existiam grandes 

impérios em todo o território africano, com grandes 

costumes, religiões, deuses, entre outros. 

Após esse Século, a Continente Africano 

passou por grandes mudanças: raptos de pessoas, 

negócios com os portugueses, venda de pessoas 

para escravidão, raptos em massa dizimando tribos 

inteiras e a queda dos grandes impérios. 

Os africanos foram traficados durante séculos, 

em péssimas condições onde nem todos sobrevivam. 

Ao chegarem ao Brasil, foram feitos de escravos por 

três séculos e meio, tratados como monstros sem 

alma até a abolição da escravatura. 

Contudo até a abolição da escravatura, os 

negros percorreram um grande caminho de lutas, aos 

poucos foram conquistando seu direito com algumas 

leis como a do ventre livre onde filhos de escravos 

nasciam livres. 

Entretanto, essa abolição da escravatura foi 

feita sem planejamento, que ao final tornou os negros 

livres apenas dos senhores das terras, mas não do 

sistema. Sem condições, educação ou mesmo 

direitos, os negros foram obrigados a se viverem da 

melhor forma que podiam, formando assim, as 

favelas. 

A escravidão africana 
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Como vimos nos capítulos anteriores, à 

História da África começou muito antes dos 

portugueses e do trafico de escravos.  Ela foi 

construída ao longo dos anos, através de interações 

com varias culturas. Contudo, essa cultura foi 

esquecida de forma rápida e fácil. 

Havia grandes e poderosos impérios como o 

de Mali e Kongo e também pequenos aldeias que 

eram agrupadas de acordo com a linhagem e 

descendência dos habitantes. A organização 

econômica e social desses reinos também se dava 

através da linhagem e descendência, quanto mais 

“próximo” do patriarca ou matriarca, mais influencia 

teria dentro dessa organização. A cobrança de 

impostos também se dava através dessa 

organização. 

Segundo Albuquerque (2006), devido a grande 

extensão das terras do continente africano e da 

pequena quantidade de pessoas que a ocupavam a 

expansão dos reinos era inevitável, causando guerra 

e dominação entre os povos. 

Nesses confrontos era comum que os 

vitoriosos fizessem alguns escravos 

dentre os membros de um vilarejo 

vencido em luta armada. Era a 

chamada escravidão doméstica, que 

consistia em aprisionar alguém para 

utilizar sua força de trabalho, em geral, 

na agricultura de pequena escala, 

familiar. Se a terra era abundante, mas 

rareava mão-de-obra, esse tipo de 
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escravidão servia para aumentar o 

número de pessoas a serem 

empregadas no sustento de uma 

família ou grupo. Afinal, a terra de 

nada valia sem que se tivesse gente 

empregada no cultivo de alimentos. Os 

escravos eram poucos por unidade 

familiar, mas a posse deles 

assegurava poder e prestígio para 

seus senhores, já que representavam 

a capacidade de auto sustentação da 

linhagem. Não por acaso, nesse tipo 

de cativeiro se preferia mulheres e 

crianças. (ALBUQUERQUE, p. 13, 

2006) 

Esses escravos eram conhecidos como 

“escravos domésticos”. Não eram somente os 

conflitos que geravam escravos domésticos. A 

escravidão era usada como punição para crimes 

como roubo, furtos ou assassinato, também era 

utilizada como garantia de pagamento de dividas ou 

moedas de trocas, além do rapto e ataques a 

pequenas vilas. 

Não era só na guerra que se corria o 

risco de ser escravizado. Em muitas 

sociedades africanas, o cativeiro era a 

punição para quem fosse condenado 

por roubo, assassinato, feitiçaria e, às 

vezes, adultério. A penhora, o rapto 

individual, a troca e a compra eram 

outras maneiras de se tornar escravo. 

As pessoas podiam ser penhoradas 

como garantia para o pagamento de 

dívidas. Nesta situação, caso seus 
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parentes saldassem o débito, 

extinguia-se o cativeiro. Tais formas 

de aquisição de cativos foram mais ou 

menos comuns em diferentes períodos 

e lugares da África. O rapto e o ataque 

a vilas se tornaram mais frequentes 

quando o tráfico de escravos tomou 

grandes proporções. 

(ALBUQUERQUE, p. 15, 2006) 

Com a expansão do Islã e dos árabes em 

terras africanas, os árabes viram na escravidão uma 

forma muito lucrativa. Passaram a organizar então o 

trafico de escravos africanos, sendo vendidos para o 

mundo árabe, também para os próprios africanos e 

depois para os demais continentes em pequena 

escala. 

Com a expansão do Islã e dos árabes em 

terras africanas, os árabes viram na escravidão uma 

forma muito lucrativa. Passaram a organizar então o 

trafico de escravos africanos, sendo vendidos para o 

mundo árabe, também para os próprios africanos e 

depois para os demais continentes em pequena 

escala. 

Os árabes organizaram e 

desenvolveram o tráfico de escravos 

como empreendimento comercial de 

grande escala na África. Não se 

tratava mais de alguns poucos cativos, 

mas de centenas deles a serem 

trocados e vendidos, tanto dentro da 

própria África quanto no mundo árabe 

e, posteriormente, no tráfico 
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transatlântico para as Américas, 

inclusive para o Brasil. 

(ALBUQUERQUE, p. 15, 2006) 

O tráfico de escravos passou a ser intenso 

quando os portugueses desembarcaram em solo 

africano. Descobriram grandes riquezas locais, 

principalmente o ouro. Essas riquezas eram usadas 

como moeda de troca pelos africanos, pois eles 

desejavam os produtos que os portugueses 

comercializavam. 

Logo, os europeus mostraram 

interesse em conseguir ouro, já os reis 

jalofos queriam os produtos que 

costumavam adquirir com os 

caravaneiros do deserto: armas, 

tecidos, manufaturas do Marrocos e do 

Egito, contas de vidro de Veneza e, 

sobretudo, bons cavalos já equipados 

para a montaria, fundamentais para 

vencer guerras e ostentar poder e 

riqueza. Os portugueses não 

conseguiram o ouro tão desejado, mas 

zarparam abastecidos de escravos, 

como faziam os mercadores do Saara. 

Realizados os primeiros negócios, a 

curiosidade acerca do destino dos 

cativos embarcados tomou conta dos 

africanos. (ALBUQUERQUE, p. 20, 

2006) 

Essa aliança formada entre os africanos e 

portugueses mostraram como se dava a escravidão 

doméstica. A partir de então, os portugueses 
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começaram a comprar escravos, determinando a 

destruição de grande parte dos povos africanos. 

Antes das compras lusitanas, o rapto de 

escravos se dava em pequenas regiões do continente 

africano. Com o aumento da procura por escravos, os 

grandes reis passaram a guerrear com os demais 

povos, principalmente os menores para vendê-los 

como escravos. 

Desse modo, a escravidão doméstica 

africana foi dando lugar à 

escravização em larga escala. A partir 

do século XV, com a presença 

europeia na costa da África, esse 

processo ganhou dimensão 

intercontinental e fez da África a 

principal região exportadora de mão-

de-obra do mundo moderno. Todas as 

grandes nações europeias de então se 

envolveram no tráfico e disputaram 

acirradamente sua fatia nesse 

lucrativo negócio. Holandeses, 

franceses, ingleses, espanhóis e, 

principalmente, portugueses 

lançaram- se na conquista dos 

mercados africanos. 

(ALBUQUERQUE, p. 19,2006) 

Estima-se que muitos homens, mulheres e 

crianças foram arrancados de suas casas e vendidos 

como escravos para abastecer a Europa e, 

principalmente, o Brasil. 

Os números não são precisos, mas 

estima-se que, entre o século XVI e 
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meados do século XIX, mais de 11 

milhões de homens, mulheres e 

crianças africanos foram 

transportados para as Américas. Esse 

número não inclui os que não 

conseguiram sobreviver ao processo 

violento de captura na África e aos 

rigores da grande travessia atlântica. A 

maioria dos cativos, cerca de quatro 

milhões, desembarcou em portos do 

Brasil. (ALBUQUERQUE, p. 39,2006) 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; FRAGA FILHO, 

Walter. Uma história do negro no Brasil. Salvador: 

Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação 

Cultural Palmares, 2006. 

CANDAU, Vera Lúcia. Somos tod@s iguais? 

Escola, discriminação e educação em direitos 

humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003 

CUNHA JR, H. A Inclusão da história africana no 

tempo dos Parâmetros Curriculares Nacionais. In: 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro 

Brasileiro. São Paulo: USP, 2007. p. 1-5. 

DEVISSE, J. “Síntese do Colóquio ‘O povoamento 

do antigo Egito e a decifração da escrita meroíta’”. 

In MOKHTAR, Gamal. História Geral da África, II. 

África Antiga. São Paulo: Cortez, 2010. 

DIOP, Cheikh Anta. Origem dos antigos egípcios. 

In: História Geral da África, A África antiga, vol. II, São 

Paulo/Paris: Ática/UNESCO, Org. G. Mokhtar, 1983. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Vilma Aparecida de Souza 1986 

FERNANDES, J. R. O. Ensino de história e 

diversidade cultural: desafios e  possibilidades. 

Cadernos Cedes, Campinas, v. 25, n. 67, p. 378 - 388, 

2005. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 

6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de 

pesquisa. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos 

presentes no debate sobre relações raciais no 

Brasil: uma breve discussão. IN: SECAD (2005: 39-

62).   

HRBEK, Ivan. A África no contexto da história 

mundial. In: FASI, M. El; HRBEK, I. (ed.). História 

geral da África III: África do século VII ao XI. Brasília, 

DF: UNESCO, 2010. p. 01-38. 

LUNA, Luiz. O Negro na luta contra a escravidão.. 

Leitura: Rio de Janeiro, 1968.  

MOURA, Glória. Navio Negreiro-Batuque no 

Quilombo. CNNCT. São Paulo, 1996.  

PEREIRA, Nilton Mullet, Representações da Idade 

Media no Livro Didático. In: Anais do XXIV Simpósio 

Nacional de História, Anpuh, São Leopoldo/RS, 

Unisinos, 2007. 

POSNANSKY, M. Introdução ao fim da pré-história 

na África subsaariana. In: MOKHTAR, G. História 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Vilma Aparecida de Souza 1987 

Geral da África: II. África Antiga. São Paulo. 

Ática/Unesco. 2010. 

PRODANOV, Cleber Cristiano. Metodologia do 

trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e 

técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / 

Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. 

– 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 

SALAMA, P. O Saara durante a Antiguidade 

Clássica. In: MOKHTAR, G. (org). História geral da 

África. São Paulo: Ática, Unesco, 2010 

SASHERIFF, Abdul M. H. A costa da África oriental 

e seu papel no comércio marítimo. In: Mokhtar, 

Gamal. História geral da África, II: África antiga. 

Brasília: UNESCO, 2010 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. 

Ática: São Paulo: 2008. 

TARTUCE, T. J. A. Métodos de pesquisa. Fortaleza: 

UNICE – Ensino Superior, 2006. Apostila. 

ZAYED, Abd El Hamid; DEVISSE, J. Relações do 

Egito com o resto da África. In: MOKHTAR, G. 

(coord.). História Geral da África: a África antiga. São 

Paulo: Ática/Unesco, 2010.



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Gracielle Gonçalves Oliveira 1988 

A FINALIDADE DA ARTE NA ESCOLA E SUA 

DIDÁTICA 
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Ao aprender arte na escola, o jovem poderá 

integrar os múltiplos sentidos presentes na 

dimensão do concreto e do virtual, do sonho e da 

realidade. Tal integração é fundamental na 

construção da identidade e da consciência do jovem, 

que poderá assim compreender melhor sua inserção 

e participação na sociedade, tornando indivíduos 

menos violentos e conscientes do seu verdadeiro 

papel no mundo. 

A finalidade do ensino de Arte na escola, 

fundamentalmente no ensino fundamental, não é a 

de transmitir uma técnica particular, mas sim de 

desenvolver no aluno o gosto pela Arte e a aptidão 

para captar a linguagem artística e expressar-se por 

meio dela, além de possibilitar o acesso do 

educando ao patrimônio artístico que a humanidade 

vem construindo.  

Jeandot (1997) afirma que “nem todas as 

crianças nascem obrigatoriamente com dotes 

artísticos, mas todas têm direito ao conhecimento da 

arte e a serem despertadas e encaminhadas, por 
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cuidados especiais, nesse sentido” (Jeandot, 1997, 

p. 132).  

No Brasil encontramos uma enorme 

variedade cultural, o que possibilita a melhor 

exploração das inúmeras formas de linguagens 

artísticas como fonte de aprendizado, não podendo 

a Arte ser ensinada do mesmo modo em todas as 

escolas. Até porque, cada indivíduo traz em sua 

bagagem genética uma diversidade cultural, que 

varia dentro do mesmo estado, na qual sofre 

influências dos africanos, europeus e indígenas. 

É necessário que a educação exerça a função 

de formar seres que sabem conviver com as 

diferenças, onde essa aprendizagem é ressaltada no 

ensino de Artes. 

A Arte tem a capacidade de desenvolver nos 

indivíduos as mais diversas competências, mesmo 

que ainda existam vertentes de pensamento que a 

coloquem em segundo plano. 

Segundo Martins (2011): 

O aluno deve ser preparado para, a 

partir das manifestações orais, 

escritas, sonoras e visuais ser capaz 

de organizar a sucessão de 

episódios e marrá-los de uma forma 

lógica. O momento em que ele está 

narrando algo sobre o que vê ele será 

capaz de descrever cenários, 

reinventar histórias, recriar, mas ao 

mesmo tempo solucionar problemas, 
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dúvidas, sentimentos da sua vida 

cotidiana. (MARTINS, 2011, p. 72). 

O papel do professor também é objeto de 

análise, sendo o responsável pelo acompanhamento 

do educando e como orientá-lo à melhor forma de 

apreensão do conhecimento.  

Além do professor e da família, a escola é 

essencial para que o aluno se adapte à vivência em 

sociedade, já que costuma ser o primeiro ambiente 

externo ao familiar no qual a criança inicia sua vida 

em comunidade. 

Uma escola que se preocupa em fornecer ao 

aluno um ambiente saudável, agindo de acordo com 

os princípios morais que o cercam se torna um 

instrumento de ensino e disseminação de cultura e 

conhecimento, construindo indivíduos em sua 

totalidade, consciente de sua liberdade, integrados 

com questões que o cercam e preocupado com sua 

responsabilidade social. 

De acordo com Oliveira (2007): 

A todo o momento nos pedem 

rótulos, e esses precisam ser 

definidores, identitários: “arte-

educadora‟ tem um peso mais 

político e militante, e também mais 

teórico; “professora de Educação 

Artística‟ ou “professora Artística‟ é a 

professora moldada ainda em 

contornos expressionista e 

espontaneístas; “professora de Arte‟ 
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parece mais contemporâneo e 

atualizado, pode fazer pensar em 

mais pesquisa e estudo. No final das 

contas, talvez sejamos um pouco de 

cada uma delas, ao mesmo tempo. 

(OLIVEIRA, 2007, p.238) 

Com base na citação de Oliveira (2007), não há 

como definir o que somos dentro da docência, 

assumimos identidades que nos rotulam. 

Em toda produção de um aluno há uma 

intenção ou representação dos sentimentos que 

precisam expressar, basta apenas incentivarmos. 

Ainda segundo Oliveira (2007): 

As habilidades de descrever, analisar 

e interpretar sejam trabalhadas com 

vigor em sala de aula, pois serão elas 

os subsídios para atender a qualquer 

metodologia de leitura de imagem 

que o professor venha a escolher 

para trabalhar... esse exercício passo 

a passo com as habilidades de 

descrever, depois analisar e só 

depois interpretar permite uma 

construção mais aprofundada das 

habilidades necessárias para a 

leitura. Trabalhar a habilidade de 

descrição significa estimular a 

própria natureza da criança da 

educação infantil que, ao olhar uma 

imagem, é capaz de prazerosamente 

descreve-las com detalhes, pois 

antes da leitura das letras, as 

crianças desenvolvem naturalmente 
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e significativamente uma leitura da 

imagem(...)Quanto a habilidade de 

analisar, queremos chamar a 

atenção de analisar, queremos 

chamar a atenção para a importância 

do desenvolvimento da capacidade 

de analisar o discurso visual (um 

discurso sintético por natureza), pois 

ela que permite ao leitor perceber 

como a imagem diz aquilo que diz. Já 

a interpretação é produto das 

relações entre o que foi analisado, 

somando-se a isso informações 

históricas sincrônicas e diacrônicas 

ligadas à imagem lida e a produção 

do artista estudado. (OLIVEIRA, 

2007, p.256- 257.) 

Portanto, a linguagem artística é uma cultura 

que deve ser estudada dentro e fora da escola. 

O ensino da Arte passou a ter um papel 

extremamente importante na formação do indivíduo, 

passando a ser reconhecida crescentemente ao 

longo dos anos. 

Na história da educação, a Arte sempre se fez 

presente e as intenções para o seu ensino variaram 

de acordo com os princípios que a escola assumia 

em cada época. 

De acordo com Biasoli (1999): 

O conceito de Arte foi objeto de 

diferentes interpretações: Arte como 

técnica, como produção de materiais 

artísticos, como lazer, como 
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liberação de impulsos, como 

expressão, como linguagem, como 

comunicação. (BIASOLI, 1999, p.90) 

Muitas realizações no campo das artes 

também podem ser observadas no período 

denominado Renascimento ou Renascença, no 

século XV, cognominado por Gombrich (1999, p. 

223) de “A conquista da realidade”, feito de “um 

grupo de artistas que se dispôs deliberadamente a 

criar uma nova arte e a romper com as ideias do 

passado” (GOMBRICH, 1999, p. 224). A escultura no 

Renascimento também desponta para o novo, 

provando um estudo fiel do corpo humano, que 

podemos ver nos santos esculpidos por Donatello, 

nos quais podemos notar como os detalhes das 

“mãos ou o cenho do santo demonstram uma 

completa independência dos modelos tradicionais” 

(GOMBRICH, 1999, p. 230) já vistos até então. 

Os jesuítas designavam maior importância às 

“artes literárias”, e a utilização da música, canto 

coral, teatro e o ensino do latim, dando mais 

importância a elas do que às artes e ofícios devido à 

ligação com a catequização.  A educação jesuítica 

tinha a intenção de formar o aluno conforme sua 

condição social, e principalmente para as 

necessidades e interesses da igreja, não existindo 

uma organização de ensino como nos dias atuais. 

No início do período contemporâneo, com os 

neoclassicistas do final do século XVIII e começo do 
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século XIX e com a expansão sem limites das 

cidades, dificultou que os artistas tivessem um estilo 

próprio. Segundo Gombrich (1999): 

Havia sempre retábulos a fazer, 

retratos a pintar; as pessoas queriam 

comprar quadros para seus salões, 

ou encomendavam, para suas 

residências de verão, decorações 

murais. O artista podia trabalhar em 

todas essas linhas de acordo com 

normas mais ou menos 

preestabelecidas: ele fornecia os 

artigos que o freguês esperava. 

(GOMBRICH, 1999, p. 501) 

Os ideais de educação democrática no início 

do século XIX, aliados aos avanços da psicologia, 

culminaram no movimento da Escola Nova, que 

propôs uma mudança de foco nos princípios e no 

fazer pedagógico. Contrapondo-se à escola 

tradicional, centrada na autoridade do professor e no 

ensino através da reprodução de conteúdos 

previamente definidos, a Escola Nova priorizava os 

interesses e necessidades do aluno, enfocando, 

principalmente, o seu processo de aprendizagem. 

Nesse contexto, concebe-se Arte como um produto 

interno que reflete a organização mental, cuja 

finalidade, na escola é a de permitir que o aluno 

expresse seus sentimentos e libere suas emoções.  

Segundo Vasconcelos (2012): 

O filósofo norte-americano John 

Dewey (1859-1952) defendeu 
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fortemente os ideais de liberdade e 

democracia no ensino. De forte 

tendência pragmática e liberal, seus 

escritos defenderam uma escola 

essencialmente empírica, do 

aprender fazendo, da 

experimentação. Para ele o foco do 

ensino é o aluno e suas 

necessidades, é o compartilhar de 

experiências e a escola precisa criar 

espaços que estimulem a 

criatividade, o lazer e as descobertas. 

Seu pensamento foi âncora para o 

construtivismo e o escolanovismo, 

uma vez que para Dewey educação 

é a reconstrução da experiência. 

Influenciou o pensamento de seu 

aluno de pós-graduação Anísio 

Teixeira, impulsionando-o a divulgar 

sua obra no Brasil, marcando 

fortemente as bases do movimento 

da Escola Nova, (VASCONCELOS, 

2012, p. 157) 

No século XX foram muitos os fatores sociais, 

educacionais e culturais a expandir no ensino da 

arte. Começa assim o movimento modernista como 

a “Semana de Arte Moderna”, em 1922. O marco do 

modernismo no Brasil foi quando um grupo de 

artistas plásticos e intelectuais reuniu-se no Teatro 

Municipal de São Paulo, para proporcionar recitais 

de música e poesia, palestras e danças, exposições 

de pintura, escultura e arquitetura. 
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Enquanto na educação a Escola Nova se 

contrapunha à Escola Tradicional, no campo da Arte, 

os modernistas chamavam à atenção para a Arte da 

criança, valorizando a originalidade e a qualidade 

expressiva das produções infantis e dos povos 

aborígines. Alegavam eles, que a força criativa 

dessas produções se justificava por esses povos e 

as crianças não serem afetados pelas convenções 

sociais e manterem assim, resguardados os canais 

puros da criatividade. A criatividade pura, livre das 

convenções, que era a meta dos artistas 

modernistas acabou também por ser a meta para 

muitos professores progressistas.  

Entre os anos de 1970 e 1980, os professores 

tinham a responsabilidade desta prática polivalente, 

ao ensinar as várias linguagens artísticas no ensino 

fundamental e médio. Em consequência, a 

qualidade do ensino é empobrecida, pois a 

Educação Artística é trabalhada de forma ampla, 

diluída, sem concentração com maior qualidade em 

alguma das expressões artísticas. 

Em 1971, o governo militar promulgou a Lei de 

Ensino, onde se organizava a educação escolar de 

níveis primário e médio do país, cria-se a Lei n° 

5.692/71, que de acordo com esta nova política, a 

escola consiste apenas na formação de recursos 

humanos necessários ao desenvolvimento do país. 

Entre essas modificações, a disciplina de música 

passou a integrar, juntamente com o teatro e as artes 
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plásticas, a disciplina de Educação Artística 

estabelecida pela Lei n° 5.692/71, em seu Art. 7º, 

que diz: “Será obrigatória a inclusão de Educação 

Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística 

e Programas de Saúde nos currículos plenas dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus”. 

Na década de 1980, formam-se movimentos 

contra ditadura militar, e tais movimentos sociais 

contribuíram para que os educadores 

conscientizassem de suas ações políticas. Esse 

movimento fortaleceu a tendência pedagógica sobre 

a qual a escola deveria trabalhar mais dentro de um 

contexto sociocultural, na qual fossem despertadas 

habilidades para que o aluno desenvolvesse seu 

lado crítico social e sua capacidade de interpretação 

de informações. 

De acordo com o PCNs de Arte (1997), a 

introdução da educação artística no currículo escolar 

teve um avanço, porém, os cursos de curta duração, 

não eram o suficiente, pois não estavam habilitados 

e preparados para trabalhar as linguagens da arte.  

A educação em arte propicia o 

desenvolvimento do pensamento 

artístico e da percepção estética, que 

caracterizam um modo próprio de 

ordenar e dar sentido à experiência 

humana: o aluno desenvolve sua 

sensibilidade, percepção e 

imaginação, tanto ao realizar formas 

artísticas quanto na ação de apreciar 

e conhecer as formas produzidas por 
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ele pelos colegas, pela natureza e 

nas diferentes culturas.  (PCN, 1997, 

p. 15): 

 

A inserção obrigatória do ensino de Arte na 

Educação Nacional está fundamentada em teorias 

contemporâneas que tratam do papel das artes na 

transformação da sociedade. Por isso, a legislação 

atual enfatiza os processos de produção artística 

específica – musical, visual, cênica e da dança, com 

conteúdos próprios. 

De acordo com Barbosa (1991): 

Sabemos que a arte na escola não 

tem como objetivo formar artistas, 

como a matemática não tem como 

objetivo formar matemático, embora 

artistas, matemáticos e escritores 

devam ser igualmente bem-vindos 

numa sociedade desenvolvida. O 

que a arte na escola principalmente 

pretende é formar o conhecedor, 

fruidor, decodificador da obra de arte. 

(BARBOSA,1991, p.32) 

De acordo com Eco (1981): 

A evolução das poéticas a partir do 

romantismo tardio denuncia uma 

modificação sensível do conceito de 

arte no âmbito da cultura moderna, e 

leva os críticos ou historiadores das 

poéticas a perguntarem-se até que 

ponto esta modificação é radical; e 
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em que medida impõe uma visão dos 

conceitos às próprias estéticas 

filosóficas. (ECO, 1981, p. 123). 

Pode-se notar que diversos aspectos podem 

identificar ou interferir na identificação da obra de 

arte. Muitos filósofos tentaram, ou ainda tentam 

determinar uma definição unívoca de arte, algo que 

seja compartilhado de forma geral. 

No passado, enquanto arte era vista e definida 

a partir de critérios precisos, os críticos, os 

historiadores ou mesmo os filósofos buscam uma 

forma menos subjetiva de fazer julgamentos quanto 

à obra de arte, mas atualmente tem-se percebido 

que cada artista lança mão de formas diferenciadas 

entre si de fabricar seus produtos artísticos. 

Ao fazer Arte a criança conhece a si mesma e 

o mundo que a cerca, cabendo ao ambiente oferecer 

condições favoráveis para essa criança. 

A DIDÁTICA NO ENSINO DAS ARTES 

Há estudos que mostram que o ser humano 

compreende o mundo por meio da relação com os 

sons, com a escrita, com as imagens e expressões 

corporais, pois da mesma maneira que se aprende a 

ler palavras é possível fazer leituras dessas relações 

e desta forma compreender melhor o mundo em que 

se vive. 

Estudando a Arte é possível fazer uma 

ressignificação da realidade, uma vez que, a troca 
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de experiências que ocorre nas escolas mostra que 

cada pessoa compreende a mesma coisa de 

maneira diferente, construindo o próprio 

conhecimento. 

Pode se dizer que o indivíduo que não possui 

um contato direto com a Arte, terá uma experiência 

de aprendizagem limitada, pois, 

Escapa-lhe a dimensão do sonho, da 

força comunicativa dos objetos à sua 

volta, da sonoridade instigante da 

poesia, das criações musicais, das 

cores e formas, dos gestos e luzes 

que buscam o sentido da vida. 

Apenas um ensino criador pode 

favorecer a integração entre a 

aprendizagem racional e estética. 

(PCN’S de Artes 1997; p.39) 

De acordo com Freire (1996): 

Ensinar significa acompanhar e 

instrumentalizar com intervenções, 

devoluções e encaminhamentos 

esse processo de mudança de 

apropriação do pensamento, dos 

desejos e sonhos de vida. Educador 

ensina, enquanto ensina aprende a 

pensar (melhor) e a construir seus 

sonhos de vida. (FREIRE, 1996, 

p.17). 

Segundo Ferraz e Fusari (1993) 

O trabalho educativo em arte deve 

apresentar grande vitalidade e 

dinamismo, acrescido de processos 
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criativos, pois se faz de uma forma 

interativa entre criança-adulto-

ambiente natural e cultural. Mas 

ainda, os modos de entender a 

relação professores-alunos e ensino-

aprendizagem são compartilhados 

pelas linhas de ação educativa das 

várias linguagens expressivas 

(visual, sonora, dramática, corporal, 

audiovisual, verbal, poética). 

(FERRAZ E FUZARI, 1993, p.111) 

Quando o aluno participa da construção do 

conhecimento, sendo um processo continuo onde 

aprender é sempre uma descoberta que pode ser 

agregada ao seu ser, as aulas de Arte podem ajudar 

a desenvolver e a expressar suas escolhas. 

Ferraz e Fusari (1993, p.104) contribuem ao 

dizer que: 

[...] o professor deve saber unir as 

problemáticas das práticas escolares 

na área artísticas com as reflexões e 

teorias suas e de outros profissionais 

sobre arte e educação de um modo 

transformador, criativo e 

compromissado com a 

democratização cultural artística e 

estética junto aos estudantes. O 

exercício dessa “práxis pedagógica” 

com vistas a ajudar a formação 

artística e estética de estudantes na 

escola, certamente estará 

mobilizando o professor de arte a 

pensar seu trabalho, pesquisar, 
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discutir, com outros docentes e a 

aperfeiçoar-se. [...] 

O mundo é um conjunto de informações, 

podendo ser visto, por todos os lados, no qual o 

professor tem como papel importante orientar seus 

alunos com o que acontece em nossa volta. 

Estamos cercados de imagens, fazendo com 

que a educação em Artes Visuais se torne mais 

necessário, para ajudar os estudantes a 

compreenderem e a adquirirem o conhecimento que 

as imagens nos trazem. 

Segundo Rossi (2003), 

A leitura de imagem serve para 

denotar o processo que o leitor vive 

na relação com a obra/imagem, seja 

na interatividade, na pintura, no 

museu ou na sala de aula, onde, 

atualmente, milhares de alunos estão 

a olhar para as reproduções de obras 

de arte que os professores estão 

trazendo para as atividades de 

leitura. (ROSSI, 2003, p. 19) 

A linguagem artística vem se desenvolvendo 

cada vez mais, pois nossas vidas diárias são 

cercadas de imagens, músicas de todos os tipos, 

durante vários momentos. 

Segundo Barbosa (2007, p.34) 

Temos que alfabetizar para a leitura 

da imagem. Através da leitura das 

obras de artes plásticas estaremos 
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preparando a criança para a 

decodificação da gramática visual, da 

imagem fixa e, através da leitura do 

cinema e da televisão a preparamos 

para aprender a gramatica da 

imagem em movimento. (BARBOSA, 

2007, p. 34) 

Canclini (1984) relata que a Arte: 

É uma atividade de expressão que evoca o criativo e engloba 

todas aquelas atividades ou aqueles aspectos de atividade de 

uma cultura em que se trabalha o sensível e o imaginário, com 

premissa em alcançar o prazer e desenvolver a identidade 

simbólica de um povo uma classe social, em função de uma 

práxis transformadora. (CANDINI, 1984, p. 207-209). 

As crianças conseguem assimilar melhor por 

meio das imagens o que os adultos lhe propõem. 

Segundo os PCNs (1998): 

Reconhecimento da variedade de 

significados expressivos, 

comunicativos e de valor simbólico 

nas formas visuais e suas conexões 

temporais, geográficas e culturais. 

Conhecimento e competência de 

leitura das formas visuais em 

diversos meios de comunicação da 

imagem: fotografia, cartaz, televisão, 

vídeo, histórias em quadrinhos, telas 

de computador, publicações, 

publicidade, design, desenho 

animado etc. Discussão, reflexão e 

comunicação sobre o trabalho de 

apreciação das imagens por meio de 

fala, escrita ou registros (gráfico, 
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sonoro, dramático, videográfico etc.), 

mobilizando a troca de informações 

com os colegas e outros jovens. 

(PCNs,1998, p.67) 

A aprendizagem de Artes Visuais que parte 

desses princípios pode favorecer compreensões 

mais amplas sobre conceitos acerca do mundo e de 

posicionamentos críticos. (PCN, 1998) 

As artes visuais, além das formas 

tradicionais — pintura, escultura, 

desenho, gravura, arquitetura, 

objetos, cerâmica, cestaria, 

entalhe—, incluem outras 

modalidades que resultam dos 

avanços tecnológicos e 

transformações estéticas do século 

XX: fotografia, moda, artes gráficas, 

cinema, televisão, vídeo, 

computação, performance, 

holografia, desenho industrial, arte 

em computador. Cada uma dessas 

modalidades artísticas tem a sua 

particularidade e é utilizada em várias 

possibilidades de combinações entre 

elas, por intermédio das quais os 

alunos podem expressar-se e 

comunicar-se entre si e com outras 

pessoas de diferentes maneiras. 

(PCN, 1998) 

Para Fabricio (2007, p.104): 

A comunicação visual, assim como 

outras formas de comunicação, só é 

possível por meio da concretização 
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da linguagem imagética (neste caso, 

através da fotografia). O processo de 

construção da comunicação visual 

pode ser dividido em três fases 

básicas: observação/ apreciação, 

reconhecimento e habilidade de 

comunicar. (FABRICIO, 2007, p. 104) 

Fabricio (2007, p.104) cita que “a pessoa 

observa mensagens visuais nos jornais, televisão, 

artes plásticas e no cotidiano”. 

Para que haja um ensino qualitativo de Artes 

nas escolas é necessário que o professor saiba Arte 

e saiba ser professor de Arte com conhecimentos 

consistentes, como também com propostas e 

projetos que aproximem “o aluno do legado cultural 

e artístico da humanidade, permitindo acesso aos 

aspectos mais significativos da cultura, em suas 

mais diversas manifestações”. (FUSARI E FERRAZ, 

1993, p.49). 
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QUEM É QUEM DENTRO DE UM GRUPO DE 
TEATRO? 
 
 

Lira Capelossi Alli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A relação professor-aluno, em sua maioria, é 
também uma relação entre gerações: uma pessoa 
mais velha que educa os mais jovens. O professor 
costuma ser alguém mais velho e, quando nos 
imaginamos dando aula, muitas vezes imaginamos 
fazer isso com alunos mais novos que nós. Claro que 
nem sempre é assim, mas é o mais recorrente. É a 
situação mais presente em nosso imaginário... 
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A relação entre o educador e a pessoa mais 
jovem trata-se de uma relação complexa, permeada 
por muitas responsabilidades. “Face à criança, é 
como se ele [o educador] fosse um representante de 
todos os habitantes adultos, apontando os detalhes 
e dizendo à criança: - Isso é o mundo”89. A educação 
é justamente o lugar em que os indivíduos em 
formação encontram, descobrem, conhecem, 
sistematizam e criam o mundo. O papel do educador 
se dá justamente no caminho entre o mundo e os 
educandos: 
 
 
 

“o educador está aqui em 
relação ao jovem como 
representante de um mundo 
pelo qual deve assumir a 
responsabilidade, embora não 
o tenha feito e ainda que 
secreta ou abertamente possa 
querer que ele fosse diferente 
do que é. “90 

 
 

No caso do Grupo de Teatro do CALC, essa 
relação se estabelece de maneira diferente. Todos – 
educadores e educandos, coordenadores e 
participantes – tem mais ou menos a mesma idade. 
Estão todos vivendo a mesma época da vida: são 
estudantes universitários, com pouco mais ou pouco 
menos de vinte anos de idade, descobrindo qual seu 

 
89 ARENDT, 1972. p. 239 
90 ARENDT, 1972. p. 239 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Lira Capelossi Alli 2013 

lugar no mundo. Os coordenadores, no processo, se 
descobrindo como educadores. Os alunos do grupo, 
no processo, descobrindo seus corpos, sua voz, 
descobrindo a si mesmos. É como se, ao invés de 
dizer “- isso é o mundo” os coordenadores 
dissessem: “- Vamos descobrir o que é o mundo e 
qual é nosso lugar nele juntos.“ 
 
Há um sentimento de igualdade, de uma relação que 
não é de hierarquia, mas de troca, de respeito. É 
uma descoberta, lado a lado, do mundo, através de 
um processo educativo, em que ambos se educam 
juntos.  
 

Era uma relação de parceria, sem a relação de 
hierarquia professor-aluno que estamos 
acostumados. Porque são pessoas que fazem 
cursos aqui na ECA, que tem a nossa faixa de idade, 
eles querendo fazer teatro e a gente propondo 
alguns exercícios que a gente tem na faculdade. Era 
uma relação de troca, de parceria mesmo, que foi 
muito legal. A gente deixou claro que não tínhamos 
experiência com sala de aula. Todo tempo 
perguntando o que eles estavam achando. E eles 
abraçaram muito a ideia, se jogaram muito nos 
exercícios, faziam tudo com vontade.91  

Um reflexo desse caráter diferente na relação é a 
dificuldade de dar o nome para  as  funções  e  
atividades.  Professores?  Coordenadores? 

Diretores? Alunos? Participantes? Aulas? 
Encontros? Em cada uma das entrevistas, os nomes 
dados às funções e atividades variava muito, e 

 
91 Beatriz Bittencourt, em entrevista. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Lira Capelossi Alli 2014 

vários nomes, com diferentes significados, são 
usados na descrição.  

É difícil, ao conduzir um processo, nos 
enxergarmos como professores ou educadores. 
Apesar de coordená-lo ele é nossa primeira sala de 
aula, e acreditamos pouco em nós mesmas como 
professores. A relação etária certamente influencia 
nisso, mas também existe um receio por não nos 
acharmos “prontos” para sermos professores: não 
detemos mais conhecimento que qualquer outro 
participante do encontro. 
 
 

Em qual medida devemos expor nossas 
opiniões e conduzir o grupo a partir delas e em qual 
medida deixar nossos desejos de lado e dar espaço 
para o desejo dos alunos? Como entender que o 
papel que exercemos naquele espaço é diferente do 
papel que exercem as outras pessoas – pessoas 
com quem compartilhamos tantos papéis idênticos 
fora daquelas duas ou três horas semanais? 
 

A dificuldade com a nomenclatura reflete a 
dificuldade que é se descobrir professor. Através da 
própria prática é que vamos aprendendo a ocupar 
esse lugar e desempenhar esse papel. A experiência 
com o Grupo de Teatro do CALC, quando também é 
a experiência da primeira sala de aula, assume 
importância capital no sentido formativo para os 
próprios educadores. 
 
Minha primeira sala de aula 
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Para quase todas as pessoas que 
coordenaram o Grupo de Teatro do CALC, aquela foi 
a primeira experiência como educador. Inclusive 
para mim mesma. A primeira sala de aula não se 
esquece: o frio na barriga, o desconhecido que nos 
espera. Por mais salas de aula que tenhamos 
frequentado na vida como alunos, a perspectiva de 
ocupar outro papel é uma novidade e um desafio 
muito grande. Em especial na primeira vez. 
 
 
Marina Xisto conta um pouco da sua experiência: 
 
 

No primeiro dia, nos primeiros cinco minutos foi 
bem assustador. Eu não sabia o que esperar. As 
meninas que davam aula antes, no Grupo de Teatro 
do CALC, tinham dito que era uma turma muito 
tranquila, um pessoal muito aberto, mas mesmo 
assim foi assustador. Acho que sentimento de 
responsabilidade que pesou. Dar aula era uma coisa 
que carregava uma carga de responsabilidade 
tenebrosa. Mas depois eu descobri que essa 
responsabilidade é uma responsabilidade gostosa. 
Pelo menos até aqui, nesses meses que eu estou 
participando do grupo tem sido muito divertido 
preparar as aulas, pensar nos percursos para o 
processo, dos jogos, para a criação. Foi bem 
gostoso. 
 
O Grupo de Teatro do CALC se apresenta como uma 
possibilidade privilegiada de primeira experiência. 
Ao invés de se jogar num mundo completamente 
desconhecido, os encontros acontecem no espaço 
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físico da ECA, com o qual já estamos acostumadas. 
Os alunos são colegas nossos, pessoas próximas, 
com quem conseguimos estabelecer relações 
importantes de parceria. É isso que nos conta 
Isadora Borges: 
 

Eu nunca tinha dado aula antes. Foi uma 
experiência muito legal. Não tinha tanto a relação de 
hierarquia professor-aluno que a gente tá 
acostumado, era uma relação mais de parceria. 
Porque são pessoas que fazem cursos aqui na ECA, 
que tem a nossa faixa etária, uma relação muito mais 
próxima. Gente querendo fazer teatro e a gente se 
propondo a coordenar um processo, compartilhando 
exercícios e aprendizados da própria faculdade. Era 
fundamentalmente uma relação de troca o que 
acontecia. Perguntamos o que eles achavam das 
nossas propostas. Deixamos, desde o princípio, 
claro que a gente não tinha experiência com sala de 
aula. E mesmo assim eles abraçaram muito a ideia, 
se jogaram muito nos exercícios, faziam com 
vontade. 
 
 A experiência da primeira sala de aula é muito 
enriquecedora, na medida em que começamos a 
observar nossas próprias práticas, pensar sobre 
elas, buscar alternativas. Não é coincidência que, na 
maior parte do tempo, duas pessoas tenham 
compartilhado a coordenação do Grupo de Teatro do 
CALC. 
 
 A parceria para a coordenação também é algo 
importante. Preparar os encontros junto, pensar 
sobre o encontro anterior, ter alguém que olha sua 
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prática como professora de teatro e dá dicas e 
sugestões, é algo que também pode potencializar o 
aprendizado que temos na nossa primeira – e talvez 
não só na primeira – sala de aula. 
 
 Nenhum livro, nenhuma aula, por melhores que
  sejam, nos preparam para esse momento da 
sala de aula. Coordenar o processo, cuidar das 
pessoas envolvidas e fazer as escolhas são tarefas 
muito difíceis muitas vezes. E que só aprendemos a 
fazer na prática. 
 
 Em uma das minhas observações, vi a Mariana 
e a Xisto, muitas vezes,  dando  as  instruções  de  
jogos  de  maneira  pouco  precisa.  A consequência  
era  que  os  alunos  do  grupo  não  conseguiam 
realizar aquele jogo da maneira esperada. Um jogo 
que não dá certo nos ensina muito mais sobre o ato 
de ensinar do que páginas e páginas de discurso. 
 
 A própria Mariana que conta um pouco de sua 
experiência: uma relação fácil, a que se estabelece 
no Grupo de Teatro do CALC. Ela ajuda a aprender 
a não ter medo e articular pensamentos e 
indicações. Porque é muito claro quando você não 
acerta numa indicação de exercício, só que é um 
grupo que permite isso. Como são adultos, eles 
entendem esses processos que são tanto nossos 
como grupo quanto nossos no papel de 
coordenadoras. E eles permitem esses 
estranhamentos, esses erros que permitem que 
você vá aprendendo. Articulando, aumentando a 
sensibilidade, conseguindo formular pensamentos e 
indicações que fazem sentido. Conseguindo orientar 
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melhor os exercícios. Uma experiência 
enriquecedora, que proporciona importantes 
aprendizados para todo o futuro dos professores de 
teatro. Beatriz nos conta sobre seus aprendizados, 
durante o semestre em que ela coordenou o Grupo 
de Teatro do CALC: 
 

Fundamentalmente fui aprendendo a ter jogo 
de cintura. Aprendi a falar pra um número 
relativamente grande de pessoas, coisa que eu não 
sabia fazer antes. Aprender o significado da minha 
própria fala, quando estou diante de um coletivo, 
coordenando-o. Algumas vezes eu preparava uma 
aula, mas um dos exercícios ia por um caminho 
inesperado e eu percebia que seria mais 
interessante dar um outro exercício e não aquele que 
estava programado. Quero dizer: fui aprendendo a 
não ficar presa ao planejamento original, a ter jogo 
de cintura para fazer outras coisas. Desenvolvendo 
um repertório maior e saber sentir o que a turma 
precisava, e, assim, aplicar conforme a necessidade 
do grupo. 
 
 Aprender a ocupar o lugar de professor é 
também aprender a ter segurança nas proposições, 
aprender o como-fazer da regência na sala de aula. 
Também sobre esse processo Marina Xisto relata 
aprendizados muito parecidos: 
 

A principal dificuldade para mim foi começar a 
ter firmeza naquilo que eu propunha. Isso desde o 
modo que eu propunha um jogo até a segurança de 
passar um jogo, um exercício. De não titubear, de 
não esquecer as regras, de não esquecer os 
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detalhes da instrução. Porque no começo eu 
vacilava um pouco nisso. Mas com o tempo e a 
experiência a gente vai tendo a firmeza na hora de 
fazer as proposições. 
 

Além de aprender a ter mais firmeza, Xisto 
constata outro aprendizado: 
 

A coisa mais importante que aprendi é que 
devo escutar as pessoas com quem estou me 
relacionando. Escutar e aprender a ler essas 
pessoas, para, a partir disso, entender de que forma 
eu chego nelas. De que forma tem que vir as 
proposições do professor para manter o diálogo 
aberto com essas pessoas e fazer a coisa andar. 
Ensinar exige saber escutar. É o que Paulo Freire 
defende: 
 

Escutar é obviamente algo que vai mais além 
da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no 
sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 
permanente por parte do sujeito que escuta para a 
abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às 
diferenças do outro. Isto não quer dizer, 
evidentemente, que escutar exija de quem realmente 
escuta sua redução ao outro que fala. Isto não seria 
escuta, mas auto-anulação. A verdadeira escuta não 
diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer 
o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. 
Pelo contrário, é escutando bem que me preparo 
para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto 
de vista das idéias. Como sujeito que se dá ao 
discurso do outro, sem preconceitos, o bom 
escutador fala e diz de sua posição com 
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desenvoltura. Precisamente porque escuta, sua fala 
discordante, em sendo afirmativa, porque escuta, 
jamais é autoritária.92  
 
E não são somente as estudantes da licenciatura 
que aprendem e se desenvolvem nesse processo. 
Luiza Romão defende que também é uma 
experiência prática que contribui na formação do 
diretor, que precisará preparar ensaios e que 
também atua, de certa forma, como pedagogo: 
 

Pra mim foi muito marcante. Eu estava com 
dezoito anos e eu não tinha coragem de olhar na 
cara deles porque eram quase todos mais velhos. 
Foi um processo lento, foi indo aos poucos. Fui 
descobrindo desde como preparar um ensaio/aula, 
como criar um percurso de chegar, aquecer, criar 
cena, do jogo. Aprender a lidar com isso, com o 
público-alvo que é o que mais me interessa, Tanto 
pela idade, quanto pela pegada artística que eles 
tinham, de querer montar algo, de produzir algo, 
porque não ficava só no lugar do jogo. De certa 
forma foi a minha primeira experiência de 
pedagogia-direção também. Como no final 
acabamos criando essas cenas, montando, no final 
era isso mesmo, parecia um ensaio mais formal. 
 
Algumas questões que surgem, nos permitem 
perceber aspectos do papel de professor que teriam 
dificuldade em surgir com tal concretude em um 
espaço teórico de debate sobre teatro-educação. 
Beatriz nos fala de alguns desafios que enfrentou: 
 

 
92 FREIRE (1996: p. 135) 
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A gente não sabia muito bem o que fazer, não 
tínhamos um objetivo muito claro. O que o que a 
gente tinha que fazer era fazer teatro, propor 
exercícios, formar um coletivo, debater questões. 
Mas a gente não tinha um objetivo muito claro, um 
texto, um assunto... Então a gente ia preparando as 
aulas e ia dando jogos. E a partir do que ia surgindo, 
do que eles iam trazendo, a gente ia tentando 
direcionar algumas coisas. Mas foi difícil. Eu fiquei 
um semestre só. Foi um semestre de aulas que se 
encerravam em si, não tinha muita ligação entre 
elas. 

É necessário, para o bom andamento do 
processo, que ele exista um objetivo, a partir do qual 
definimos um planejamento. Esse objetivo é o 
projeto político pedagógico, que conecta cada um 
dos encontros a um projeto maior. Queremos 
ensinar teatro não apenas pelo próprio ensino do 
teatro, e é importante entender o objetivo que temos 
antes de entrar na sala de aula. 
 
 Também na minha observação sobre o 
processo do segundo semestre de 2012, percebi 
esse mesmo desafio: lidando com ausências e 
inconstâncias  nas  participações,  entender  a  
proposta  para  o  grupo assume um papel central. 
Os primeiros encontros foram pensados de maneira 
muito fragmentada. Mesmo pensando em uma 
proposta a partir do que havia sido o encontro 
anterior, fazia falta pensar algo que conectasse 
todos os encontros. 
 
 É claro que o planejamento, quando é feito, é 
feito para ser subvertido. Mas ele cria condições 
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para se pensar o processo educativo a médio prazo. 
Para deixar claro objetivos, para criar um fio 
condutor, que amarre a experiência dos encontros 
em algo que façam um sentido maior. 
 
 O que faz, além da paixão pelo teatro, o 
trabalho no Grupo de Teatro do CALC ser 
interessante? Essa é uma pergunta importante de 
ser feita que, se o planejamento dos encontros é feito 
com algum rigor, passa a ser respondida pela própria 
prática. 
 
 Preparar os encontros, sistematizar as 
referências e criar propostas de práticas a partir da 
necessidade do grupo também é um dos novos 
desafios, quando entramos pela primeira vez em 
sala de aula. Nunca foi uma diretriz do Grupo de 
Teatro do CALC, mas quase sempre ele foi 
coordenado por duplas, duas pessoas que, no 
processo de construir as aulas, trocavam, 
ensinavam e aprendiam, e tinham mais coragem 
para enfrentar o desafio. Mariana, que coordenou o 
grupo por dois semestres com parceiras diferentes, 
apresenta alguns pontos: 
 

A preparação das aulas é interessante, e 
depende muito do seu parceiro, da relação 
estabelecida. Também tem muito a ver com o 
repertório individual de cada um dos coordenadores, 
mas também com o repertório da turma com quem 
estamos trabalhando. A gente conversa toda 
semana, avalia o encontro anterior, e prepara o 
seguinte. Garantimos sempre exercícios de 
aquecimento, jogos, alongamentos ou outras coisas 
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divertidas, para começar o encontro. E pensamos 
uma sequencia que faça sentido para montar o 
encontro. É complicado às vezes achar jogos, 
porque parece que o repertório acaba. Mas daí 
surgem novas ideias também. Como a gente mexe 
muito com jogo e tem referências diferentes, por 
conta da história de vida de cada uma, vamos 
transformando os jogos, que é o mais legal. Se 
precisamos de um jogo que a gente não acha e a 
gente tenta construir um que dê conta a partir do que 
a gente já sabe. 
 
 Xisto relata o mesmo: 
 

Antes dos encontros eu e a Mariana 
conversamos sobre as últimas coisas que fizemos, 
no encontro anterior, sobre o cronograma e sobre a 
próxima aula. Pensamos naquilo que é interessante 
e naquilo que é preciso, segundo o cronograma que 
estabelecemos. E aí preparamos os encontros 
pensando em jogos de chegada e procedimentos 
que ao mesmo tempo que tragam as pessoas para 
dentro da sala, tragam a presença, que também 
acordem o corpo, ativem todos os sentidos, pra 
poder entrar em cena. A maioria do nosso repertório 
vem de aulas, jogos. Mas talvez nesse momento em 
que estamos trabalhando num processo criativo, 
tudo vem mais da nossa intuição mesmo. 
 
 O aprendizado da prática, da experiência, 
também é fundamental no processo de formação de 
professores. A primeira sala de aula é marcante para 
qualquer um que se desafia a viver essa experiência 
de fato. 
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 Enriquecedora e de potencial educativo muito 
grande para todos que participam. 
 
 Se a lógica do experimento produz acordo, 
consenso ou homogeneidade entre os sujeitos, a 
lógica da experiência produz diferença, 
heterogeneidade e pluralidade. Por isso, no 
compartir a experiência, trata-se mais de uma 
heterologia do que de uma homologia, ou melhor, 
trata-se mais de uma dialogia que funciona 
heterologicamente do que uma dialogia que funciona 
homologicamente. Se o experimento é repetível, a 
experiência é irrepetível, sempre há algo como a 
primeira vez. Se o experimento é preditível e 
previsível, a experiência tem sempre uma dimensão 
de incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, 
posto que não se pode antecipar o resultado, a 
experiência não é o caminho até um objetivo 
previsto, até uma meta que se conhece de antemão, 
mas é uma abertura para o desconhecido, para o 
que não se pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-
dizer”.93  
 
 
Quem que vai? 
 

Algumas dezenas de pessoas já passaram 
durante esses três anos pelo grupo de teatro. Boa 
parte dos grupos sempre foi formado por estudantes 
da ECA, em sua maioria do Departamento de 
Jornalismo e Editoração, CJE, que tem os cursos de 
Jornalismo e Editoração e do Departamento de 

 
93 BONDIA (2002: p.28) 
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Relações Públicas, CRP, que, além do curso de 
Relações Públicas, abriga também o curso de 
Publicidade e Propaganda e o de Turismo. 
Estudantes de outras unidades também sempre 
estiveram presentes: já passou pelo grupo 
estudantes da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU), da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas (FFLCH), da Faculdade de 
Economia e Administração (FEA), e mesmo algumas 
pessoas que não eram estudantes da USP. 
 

Algo importante de ser notado é a participação 
de integrantes do Centro Acadêmico, que, sempre 
que presentes, davam uma perspectiva diferente 
para os processos, como aponta Presto em 
entrevista: “a demanda que o grupo tinha era uma 
demanda política muito interessante. Um teatro que 
se pretendia posicionado”. 
 

Apesar da dedicação e compromisso dos 
participantes, cada dia de encontro, durante a maior 
parte dos três anos, a expectativa quem vem hoje? 
se fez presente. Do começo ao final do semestre, 
quase sempre havia gente nova chegando no grupo, 
e gente saindo, sumindo, abandonando. 
 

Em cada processo, a relação de compromisso 
e prioridade era diferente. No período coordenado 
pelo Rafael Presto, a questão era debatida e 
compreendida inclusive nos marcos da própria rotina 
dos dias atuais. Nas palavras dele: 
 

“Sempre faltava alguém, e isso era conversado 
abertamente. Eram demandas genuínas, o Marco 
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era do CA da FEA, tinha reunião, tinha que fazer um 
monte de coisa. Todo mundo sempre tem um monte 
de coisa. Enfim, acho que é uma síndrome da nossa 
própria geração, de empresariar a nossa própria 
vida, encher de coisa na agenda, você estar sempre 
ocupado.” 
 
Para  Marina  Xisto  “Cada  sexta-feira  é  uma  
surpresa.”.  Mesmo durante o momento de criação, 
ela e a Mariana notam a inconstância da participação 
das pessoas. Buscando entender a origem desse 
processo, Xisto nos diz: 
 

Isso tem muito a ver com o grupo do CALC ser 
informal, meio que informal, não ter como 
participantes pessoas que de fato estão envolvidas 
com teatro, mas pessoas de outras vivências que 
estão buscando alguma coisa nesse espaço. Então 
às vezes eu sinto que levam como uma das últimas 
prioridades e isso prejudica o comprometimento. 
Mas por outro lado é muito gratificante ver que 
algumas pessoas – são duas ou três, quatro talvez – 
sempre estão. 
 
 Ainda tentando encontrar o espaço que o 
Grupo de Teatro tem na vida dos participantes, 
Mariana reflete:  
 

E você não pode nem entrar num lugar muito 
rígido, porque não é essa a proposta do Teatro do 
CALC, e também não pode largar mão de tudo. 
Então encontrar esse meio termo pra trazer as 
pessoas. 
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No primeiro semestre de 2012, a própria dinâmica 
dos encontros andava em consonância com a 
inconstância da participação dos integrantes, como 
nos conta Beatriz: 
 
 Isso [a falta de participação] também é reflexo 
do fato de a gente não ter um objetivo muito claro: as 
aulas se fechavam nelas mesmas e era possível 
acompanhar o grupo mesmo faltando às vezes. Isso 
por um lado é ruim, mas tem seu aspecto positivo 
também. 
 
 A presença é sempre uma questão. Pois não 
se faz teatro sem o encontro concreto, presente. Se 
“A experiência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não 
o que acontece, ou o que toca.”94 é necessário que 
estejamos presentes para vivermos o encontro, a 
transformação, o teatro. 
 
 
Nos dias atuais 
 

A experiência é cada vez mais rara, por falta de 
tempo. Tudo o que se passa demasiadamente 
depressa, cada vez mais depressa. E com isso se 
reduz o estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente 
substituído por outro estímulo ou por outra excitação 
igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é 
dado na forma de choque, do estímulo, da sensação 
pura, na forma da vivência instantânea, pontual e 
fragmentada. A velocidade com que nos são dados 

 
94 BONDIA (2002: p. 21) 
 

file:///C:/Users/lclim/Downloads/Lira%20Capelossi%20Alli%20mar%2020%20(1).docx%23page38


Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Lira Capelossi Alli 2028 

os acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo 
novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a 
conexão significativa entre acontecimentos. 95 
 
 Uma  agenda  lotada.  Dificuldade  para  
estabelecer  prioridades  e compromissos, de ter 
tempo para as matérias da faculdade, o trabalho, o 
Centro Acadêmico e o Grupo de Teatro. Dilemas 
encontrados a todo o momento, durante esses três 
anos, e que tem a ver justamente com o mundo que 
Larrosa descreve. Não temos tempo para ter tempo 
de vivenciar o encontro, porque a informação, a 
opinião, a nota da faculdade, o diploma, etc, 
seguindo a lógica atual, são acontecimentos mais 
importantes que o teatro, que, em essência, é o 
momento de encontro verdadeiro, de experiência de 
si e do outro. Um momento de experiência do jogo. 
 

Não deixa de ser um desafio à ordem a busca 
por um momento de encontro e diálogo, sem nada 
em troca. Sem nota ao final do semestre para 
aumentar a média ponderada, sem compensação 
aparente para a qualificação profissional, como um 
curso de inglês. O Grupo de Teatro do CALC não 
emite diploma. Por tudo isso, não existe 
necessariamente um compromisso formal, no 
sentido acadêmico ou profissional. Existe o 
compromisso com o processo, com o grupo, com a 
montagem, quando ela ocorre. Mas é um 
compromisso flexível, pouco rigoroso, que admite 
faltas, entradas e saídas. 
 

 
95 BONDIA (2002: p. 23) 
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A participação e o encontro dependem então 
somente da vontade e do compromisso que cada um 
dos participantes assume, compromisso e vontades 
pessoais, mas que são reflexo do compromisso e da 
vontade construídas coletivamente. 
 

Uma coisa interessante desse espaço da 
universidade é o encontro de gente de vários cursos 
diferentes. Isso é muito interessante porque as 
pessoas trazem referências que são diferentes, que 
muitas vezes tem relação com o curso delas, a vida 
delas. Como estamos no espaço da universidade a 
coisa do curso fica muito clara, e isso é legal. As 
pessoas da FEA, por exemplo, diziam “nossa, é 
completamente diferente do que a gente está 
acostumado” e realmente, deve ser.96  
 
 O que observamos são estudantes da USP que 
se encontram para fazer teatro porque querem. Que 
buscam a ECA como uma possibilidade de um 
diálogo maior entre suas próprias vidas e a arte. Que 
vivenciam realidades  acadêmicas  muito  diferentes  
entre  si,  falando  diferentes linguagens  no  seu  dia  
a  dia  mas  que,  no  momento  do  encontro, 
conformam um grupo. 
 
 Com  todas  as  dificuldades,  o  grupo  resiste,  
e  os  participantes também. Embora haja dúvida 
sobre quem comparecerá ao encontro, não há 
dúvidas de que os encontros acontecerão e que 
existe um Grupo de Teatro do CALC. Isso me 
fascina. O que faz as pessoas continuarem a 

 
96 Beatriz Bittencourt, em entrevista. 
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frequentar aquele espaço que não tem nem espaço 
para acontecer? O que faz o trabalho se manter? 
 
 Apesar  de  tudo  que  se  possa  afirmar,  o  
teatro  segue  sendo necessário. Guénoun defende 
essa ideia, a partir da perspectiva do palco: 
 

Sua necessidade intrínseca não pode ser mais 
deduzida da necessidade de dar vida a 
personagens. Ele não precisa mais atender a esta 
demanda. Ele estrutura sozinho o domínio, responde 
por sí: a necessidade do jogo é o jogo.97  
 

O prazer de jogar é a resposta à uma 
necessidade de jogo. Necessidade humana do 
convívio coletivo, das regras. Necessidade inclusive 
de olhar nos olhos, de se relacionar. 
 

O jogo é agora uma práxis na medida em que, 
mesmo que ele produza surtos de identificação (e 
produz, com certeza), mesmo que ele coloque em 
movimento personificações imaginárias, não são 
estas figurações que 
 
o instituem e o movem, mas sua auto-exposição 
como existência em cena. 
 

O jogo, diante de nós, joga com a ostentação 
concreta, prática, com jogadores concretos e 
práticos que aplicam a seus movimentos, sua voz, 
seu comportamento, seus membros, sua pele, seu 
olhar, a exigência de uma exibição íntegra. Íntegra 
significa: inteira (o jogo apreende tudo, capta tudo 

 
97 GUÉNOUN. (2004: p 131) 
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em cena) e, ao mesmo tempo, honesta: o jogo se 
procura como ética e técnicas juntas. Os jogadores 
querem uma verdade colada à vida, uma verdade 
cenicamente viva que dê testemunho do que é 
propriamente vivo na vida, em qualquer vida.98  
 
 “Há teatro por necessidade dos homens de 
jogar”99, e semanalmente, há três anos, pessoas se 
encontram para jogar, irremediavelmente. 
 
 
 Várias das perspectivas estritamente políticas 
que tínhamos no momento da fundação do Grupo de 
Teatro do CALC não existem mais. Acredito que se 
transformaram em novas perspectivas, não tão 
explicitamente políticas, mas que com certeza estão 
em consonância com a proposta inicial da gestão 
Levante, há três anos. Um espaço que responda à 
necessidade do jogo é uma resposta política à 
ausência de diálogo, de convivência e de vida dos 
nossos tempos. 
 
 
Bibliografia 
 

ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 1972. 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 

 
98 GUÉNOUN. (2004:P.136-137) 
99 GUÉNOUN (2004: p.147) 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Lira Capelossi Alli 2032 

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência 
e o saber de experiência. (Tradução de João 
Wanderley Geraldi). In Revista Brasileira de 
Educação. Rio de Janeiro, n.19, jan./fev./mar./abr. 
2002, p.20-28. 
 

GUÉNOUN, Denis. O teatro é necessário? 
(Tradução de Fátima Saadi). São Paulo: 
Perspectiva, 2004. 
 

MELO, Sylvia Leser. A Universidade e o Futuro. In 
ROLLEMBERG, Marcello (ORG), Universidade - 
Formação e Transformação. São Paulo, EDUSP, 
2010. p. 111-112 
 

MEIRIEU, Philippe. Arte na Educação:”prá inglês 
ver” ou disciplina fundamental?. (Tradução de 
Maria Lúcia de Souza Barros Pupo). In Enfant, Art, 
Citoyenneté. Révue du Théâtre. Hors série nº 13, juin 
2001, p. 20-29. 
 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marco Aurélio de Souza 2033 

MODELO DE GESTÃO DE UMA ESCOLA 

DA REDE PÚBLICA DE SÃO PAULO 

 

Marco Aurélio de Souza100 

 

1. Caracterização da Unidade Escolar 

 A unidade escolar “Jardim das Oliveiras”101, 

está localizada na região periférica da zona Sul do 

município de São Paulo, e está jurisdicionada junto 

à Diretoria de Ensino Região Sul 1. Atende aos 

seguintes níveis de ensino: Ensino Fundamental 

Ciclo II, Ensino Médio Regular e Ensino Médio 

Educação de Jovens e Adultos, tendo seu 

 
100 Licenciado  em Letras pela Universidade Ubirapuera (UNIB), São 
Paulo -S.P. Professor da Rede Municipal da Cidade de São Paulo. E-
mail: marco0671@hotmail.com 
101  Por motivos éticos da pesquisa, e visando preservar a 

identidade da escola, optamos por adotar um nome fictício 

para a Unidade escolar. 
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funcionamento garantido nos períodos: manhã, 

tarde e noite. 

Da estrutura física; a Escola funciona em um prédio 

de alvenaria,  possuindo 17 salas de aula, 01 sala de 

vídeo, 01 sala do professor, 01 sala de informática, 

01 sala da diretora, 01 sala dos vices- diretores, 01 

secretaria, 01 sala da secretária e arquivo, 01 

cozinha com dispensa, 01 cantina, sanitários  

feminino e masculino, pátio coberto, quadra 

poliesportiva e 01 residência para ocupante de 

zeladoria. 

 A equipe gestora da Unidade é composta por: 

01 (um) diretor de escola,  2 ( dois) vice-diretores e 

01 ( um) vice-diretor do Projeto Escola da Família, e 

02 ( dois) coordenadores pedagógicos, sendo um do 

Ensino Médio e outro do Ensino Fundamental Ciclo 

II. 

 A clientela, em sua grande maioria são alunos 

de classe social e nível cultural abaixo da média, 

provenientes do próprio bairro e adjacências, que 

provém de famílias numerosas e assalariadas, 

enfrentam graves problemas de violência familiar e 

da comunidade ao entorno. Uma grande parte dos 
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alunos (as) ingressam na 5ª série com grande 

defasagem de alfabetização. 

2 Indicadores de Avaliação da Unidade Escolar 

 Em termos de rendimento do ensino, os 

dados pesquisados nos oferecem um resultado não 

muito diferente da maioria das escolas públicas de 

São Paulo, baixo aproveitamento em matemática e 

português, exigindo um programa permanente de 

reforço e recuperação. 

 De acordo com o Plano Quadrienal de Gestão 

da Unidade, segue quadro comparativo dos 

indicadores de rendimento da Unidade, tendo como 

base os índices percentuais de matriculados, 

promovidos, retidos e evadidos dos dois últimos 

anos (2012 e 2013) respectivamente: 
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Legenda: E.F. ( Ensino Fundamenatal), E.M. ( Ensino 
Médio), EJA ( Educação Jovens e Adultos, MAT ( 
matriculados), PR ( Promovidos), RF ( retidos por 
frequência), TR (transferidos) em números totais e 
percentuais. 
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Médio), EJA ( Educação Jovens e Adultos, MAT ( 
matriculados), PR ( Promovidos), RF ( retidos por 
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 Uma análise mais detalhada do quadro 

comparativo nos leva a inferir que houve uma queda 

no número de alunos evadidos no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, bem como a taxa 

percentual de alunos promovidos do Ensino 

Fundamental Ciclo II é relativamente alta em relação 

às outras modalidades de ensino, verificando-se um 

percentual alto de retenção especialmente no 

Ensino Médio. 

 A equipe gestora da Unidade têm 

implantando projetos especiais objetivando elevar os 

índices de aprovação para o Ensino Médio, as quais 

apresentaremos no próximo sub-item. 

3 Projetos e Metas propostas pela Unidade 

Escolar 

 Elencaremos em forma de síntese, as metas 

propostas pela Unidade Escolar “Jardim das 

Oliveiras” para melhoria da qualidade de ensino 

utilizando como metodologia a análise documental 

do Plano Quadrienal de Gestão da Unidade Escolar 

objeto desta pesquisa: 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marco Aurélio de Souza 2038 

Metas Imediatas: 

• Diminuição dos níveis de evasão escolar; 

• Diminuição dos níveis de retenção escolar; 

• Diminuição do nível de alunos em DP; 

• Aumento do índice “satisfatório” nas 5ª, 6ª e 7ª 

séries do Ciclo II do Ensino fundamental; 

• Conscientização e implantação da cidadania e da 

dimensão política; 

• Envolvimento e interação da comunidade, com 

vistas a uma participação ativa; 

• Adequação da elevação da qualidade de ensino; 

• Unificação de linguagens didáticas; 

• Envolvimento dos docentes com as normas 

regimentais e disciplinares; 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marco Aurélio de Souza 2039 

• Diminuição da evasão nos primeiros anos do 

Ensino Médio. 

Metas Mediatas: 

• Saber respeitar o "próximo", em seus bens 

materiais e morais; 

• Usufruir os bens da natureza, minimizando os 

danos à mesma; 

• Formar e não apenas informar; 

• Dominar os conteúdos básicos programáticos; 

• Internalizar seu papel como cidadão do mundo; 

• Conscientizar sobre a importância da sua 

contribuição para o bem estar da comunidade; 

• Valores morais definidos e introjetados; 
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• Conscientização sobre a importância do estudo 

para o crescimento interior e auto-realização;  

• Formar cidadãos críticos e conscientes; 

• Desenvolvimento das habilidades dos educandos. 

AÇÕES 

• Capacitação profissional dos docentes através de 

palestras, dinâmicas de grupo, troca de 

experiências, além de estimulá-los a estar sempre 

em busca de novos conhecimentos; 

• Projeto reforço; 

• Implantação de projetos: Prevenção, Meio 

ambiente, Conservação do Patrimônio, Sala 

Ambiente e Sala de Informática; 

• Através de reuniões pedagógicas, conscientizar os 

professores da necessidade de encontrar 
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caminhos adequados e prazerosos para a 

concretização do processo ensino-aprendizagem, 

construindo, dessa forma, um ambiente 

estimulador e agradável. Uma pedagogia centrada 

no aluno e não nos conteúdos; 

• Conscientizar os docentes da importância do 

trabalho em equipe para obtenção de um 

funcionamento integral da Escola, estimulando 

uma relação de igualdade, respeito e consideração 

mútua; 

• Conscientizar os docentes do valor da avaliação 

como parâmetro diário para um (re) planejar 

constante e não como medida de valor inexorável; 

• Conscientizar os docentes da importância da 

construção de um currículo adequado ao aluno do 

período noturno (ensino Médio); 
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• Através de reuniões, manter contato direto e 

transparente com a comunidade, construindo um 

relacionamento harmonioso de forma a que os pais 

percebam a importância de sua participação para a 

concretização de uma Escola de qualidade; 

• Implantação do projeto Lar e Família, 

conscientizando os pais da sua importância na 

construção do caráter de seus filhos; 

• Utilização da biblioteca (estímulo à leitura) e 

do laboratório (descobertas científicas); 

• Estudo detalhado dos temas transversais; 

• Fanfarra da Escola; 

• Feira cultural; 

• Avaliar e controlar a qualidade do ensino-

aprendizagem; 
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• Revitalização das atividades do Grêmio 

Estudantil; 

• Palestras dirigidas aos alunos do período noturno 

para que os mesmos possam, através de 

informações atuais, sentir-se estimulados a 

frequentar as aulas, percebendo que os 

conhecimentos adquiridos na Escola serão 

necessários para que possam enfrentar um mundo 

globalizado onde a mudança se faz diariamente; 

• Administrar, com a participação de professores, 

pais, funcionários e direção, as verbas recebidas, 

de forma a atingir o objetivo maior que é a 

construção de uma escola pública de qualidade. 

 

4 Análise do modelo de gestão da Unidade 

Escolar “Jardim das Oliveiras” 

 A Unidade Escolar “Jardim das Oliveiras” por 

meio da equipe gestora objetivando atingir e 
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ou/superar as metas estabelecidas no Plano 

Quadrienal de Gestão às quais apresentamos no 

item anterior têm promovido por meio da formação 

contínua de professores que na rede estadual 

denomina-se Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(ATPC), das Reuniões de Conselho de Escola, 

Reunião de Pais de Alunos, espaços de reflexão e 

discussão de propostas pedagógicas para a 

melhoria da qualidade do ensino na escola, estes 

espaços têm propiciado uma maior interação entre 

equipe gestora, professores, alunos e comunidade. 

 Dos resultados das reflexões das reuniões 

podemos elencar projetos que foram desenvolvidos 

pela escola, tais como: Sarau Artístico Literário com 

diversas apresentações desenvolvidas pelos alunos 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio, Mostra 

Cultural, Festa do Cavalo Nóia102 , esta festa, teve 

 
102  O projeto é realizado em quatro fases 

distribuídas durante o ano. Inicialmente, pesquisa-se 
sobre cultura popular, em integração das disciplinas de 
História e Geografia, e são realizadas rodas de bate-
papo, exibição de vídeos e leitura de livros para envolver 
os alunos. Na segunda etapa, começa a confecção 
artesanal das alegorias a partir tecidos, tintas, papéis e 
materiais recicláveis, cujo desenvolvimento é feito em 
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grande destaque na comunidade pois envolveu a 

participação de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos, do Ensino Médio e Ensino Fundamental, foi 

agraciado com diversos prêmios, e acontece até 

hoje sempre na última sexta-feira do mês de 

novembro e está na 14ª edição. 

 Esse modelo de gestão da escola “Jardim das 

Oliveiras” aproxima-se muito do modelo de gestão 

democrática e compartilhada ao possibilitar a 

participação e colaboração da comunidade escolar 

como um todo, porém também, verificamos uma 

mescla dos modelos de gestão gerencial, 

compartilhada e democrática presente nesta 

unidade. 

 Ao introduzir um modelo de gestão 

democrática comprometida e sintonizada com a 

 
sala de aula ou, em extensão do projeto, na casa dos 
alunos. A terceira fase, acontecem os ensaios das 
danças, novas coreografias e cantigas. Em novembro, o 
Cavalo Nóia desfila pelas ruas da Vila Missionária. 
Elaboram-se cordéis, letras de músicas e poesias em 
conjunto com as aulas de Português 
 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marco Aurélio de Souza 2046 

formação de professores, estamos acreditando num 

modelo de gestão democrática capaz de dar conta 

dos desafios que se fazem presentes na escola 

pública: 

A gestão democrática 
deve estar impregnada 
por uma certa atmosfera 
que se respira na escola, 
na circulação das 
informações, na divisão 
do trabalho, no 
estabelecimento do 
calendário escolar, na 
distribuição das aulas, no 
processo de elaboração 
de novos cursos ou de 
novas disciplinas, na 
formação de grupos de 
trabalho, na capacitação 
dos recursos humanos, 
etc. A gestão 
democrática é portanto, 
atitude e método. A 
atitude democrática é 
necessária, mas não é 
suficiente. Precisamos 
de métodos 
democráticos de efetivo 
exercício da democracia. 
Ela também é um 
aprendizado, demanda 
tempo, atenção e 
trabalho. (GADOTTI, 
1980, p.04) 
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 A gestão democrática na escola é processo 

fundamental na formação de professores e está a ele 

diretamente ligado. É importante no trabalho com a 

dinâmica organizacional da escola a participação de 

todos na discussão acerca dos problemas e 

dificuldades que apresentam, do conhecimento 

efetivo da realidade, da elaboração de propostas de 

enfrentamento com a busca de soluções possíveis 

torna-se um comprometimento coletivo, o que, 

inclusive, termina por tornar o trabalho mais fecundo 

e criativo; ou seja, as dificuldades para o 

desenvolvimento da formação continuada e reflexiva 

diante da problemática da organização escolar 

passam a ser metas a ser superadas pelo coletivo. 

 O exercício da participação na gestão do 

processo de formação docente passa pela própria 

formação como fator de viabilização de tal 

participação. São eixos de ligação externa, pois é a 

própria formação quem dá condições para que os 

professores saibam e exerçam a participação no 

processo de gestão democrática, ao mesmo tempo 

em que tal processo de gestão é fundamental para 
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que a formação reflexiva dos professores configure-

se como formação dos professores em coletividade 

buscando, inclusive, sua articulação diante das 

dificuldades hoje existentes nas organizações 

escolares. 

 Para que a realidade da gestão democrática 

na escola se torne efetiva, com a participação direta 

de todos, depende de muita luta e união da 

comunidade escolar. Isto porque quem decide sobre 

as questões envolvendo a escola, é antes um grupo 

de  especialistas, que analisam os problemas sobre 

a ótica científica.    

... órgãos deliberativos tendem 
cada vez mais a diferenciar sua 
atividade em dois aspectos 
“orgânicos”: o deliberativo, que 
lhes é essencial, e o técnico-
cultural, onde as questões sobre 
as quais é preciso tomar 
decisões são inicialmente 
examinadas por especialistas e 
analisadas cientificamente. 
( GRAMSCI, 2001, p. 34)  

   

Esses especialistas indicados geralmente 

pelo Estado, e estando bem longe da realidade que 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marco Aurélio de Souza 2049 

envolve a comunidade e a escolas juntas, tomam 

decisões por ela, sem ouvir  ninguém. Isto acaba por 

atrapalhar todo o bom andamento dos trabalhos 

administrativos  nas escolas, uma vez que os mais 

interessados a comunidade escolar, do qual o diretor 

faz  parte e os professores bem formados, nem 

podem opinar sobre a questão em si, já recebem  a 

determinação pronta e acabada.   

 É nesse sentido, que é preciso evitar a 

burocratização estrutural do corpo dirigente  nas 

escolas, é preciso que os professores bem formados 

atuam como a ponta de lança do  movimento pela 

democratização da gestão escolar. Para que crie um 

grupo de resistência  conscientemente incentivado e 

organizado, isto é, unir as forças da comunidade 

escolar e o  diretor, para ter como negociar essas 

propostas abruptamente emitidas pelo Estado. Isto  

porque essa realidade administrativa estatal na 

escola:   

... já criou todo um corpo 
burocrático de nova estrutura, 
pois – além dos escritórios 
especializados de pessoas 
competentes, que preparam o 
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material técnico para os corpos 
deliberativos – cria-se um 
segundo corpo de funcionários, 
mais ou menos “voluntários” e 
desinteressados, escolhidos, em 
cada oportunidade, na indústria, 
nos bancos, nas finanças. Este é 
um mecanismo através das quais 
a burocracia de carreira terminou 
por controlar os regimes 
democráticos... ( GRAMSCI, 
2001, p. 34)    

 Nesse sentido, a burocratização realizada 

pelo Estado na escola por meio da contratação de 

funcionários que são de outras áreas, principalmente 

nas instâncias superiores, no ministério da 

educação, impede que boas políticas educacionais 

realizadas pelos diretores e dos professores como 

intelectuais da classe trabalhadora, no debate aberto 

com sua comunidade escolar prossigam. Muitas 

dessas reivindicações propostas pelos diretores 

ficam paradas nas várias hierarquias estatais, pela 

falta de visão muitas vezes dos funcionários. Assim, 

a burocracia de carreira do Estado controla 

autoritariamente as decisões dos diretores 

democraticamente debatidos na comunidade 

escolar. E o processo de gestão democrática da 
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escola pública é transformado meramente num ato 

formal.   

  Mas, é agindo desse modo, como dirigente da 

classe trabalhadora e sendo um verdadeiro 

intelectual dessa sua classe, que o diretor e os 

professores da escola pública brasileira, percebem 

que a união com a comunidade escolar só fortalece 

seu poder.    

Na medida em que se conseguir a 

participação de todos os setores da escola, 

educadores, alunos funcionários e pais – nas 

decisões sobre seus objetivos e funcionamento, 

haverá melhores condições para pressionar os 

escalões superiores a dotar a escola de autonomia 

e de recursos. A esse respeito vejo no conselho de 

escola uma potencialidade a ser explorada. (PARO, 

2001, p. 12)   

Assim, o diretor e os professores, como 

intelectuais de sua classe trabalhadora, educados 

desde a faculdade para serem esse intelectual dos 

trabalhadores, atitude que é difícil de acontecer nos 

dias atuais, começa a ver claramente que com a 
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união dos trabalhadores na escola em torno de uma 

única vontade, é mais fácil o Estado ceder a esta 

pressão, do que o diretor sozinho. Haja visto que 

lutar dentro de um quadro de funcionários que 

conhecem pouca a realidade da escola e de sua 

comunidade, ou que muitas vezes mesmo 

conhecendo relutam que ela mude verdadeiramente. 

É tornar realidade que a função do diretor é de mero 

fantoche nas mãos do Estado para acalmar os 

ânimos dos trabalhadores mais conscientes.   

Por isso, segundo Paro a gestão democrática da 

escola pública só vai mudar, tornando-se 

democrática de fato, se a comunidade escolar 

estiver consciente da força da sua união, e exigindo 

a partir daí seus direitos como trabalhadores. Porque 

nessa realidade cada escola constitui-se um núcleo 

de pressão para defender seus interesses 

educacionais, o que faz com que exista uma sintonia 

com elencos cada vez maiores, ao se aglomerar com 

outras entidades reivindicativas, até com o diretor 

como intelectual dos trabalhadores.  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Marco Aurélio de Souza 2053 

No sentido que assim a comunidade escolar 

esta colocando em nível de igualdade para argüir 

atos autoritários do Estado. (2001, p. 13) Com isso 

dá para concordar com o que Gramsci colocava 

também:   

Põe se a questão de modificar a 
preparação do pessoal técnico 
político, complementando sua 
cultura de acordo com as novas 
necessidades, que integrem de 
forma colegiada a atividade 
deliberativa. O tipo tradicional do 
“dirigente” político, preparado 
apenas para as atividades 
jurídico-formais, torna-se 
anacrônico.... (GRAMSCI, 2001, 
p. 35)   

 

 Gramsci está nos alertando que a questão a 

ser modificada é a do pessoal técnico político 

também, que está por traz de todas essas decisões 

autoritárias na escola. O que tem que ser mudado 

são os técnicos político responsáveis pelas políticas 

educacionais presentes nas escolas públicas, que 

estão ocupando cargos de liderança no Ministério da 
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Educação, nas Secretarias Municipais de Educação, 

etc. 

Para demonstrar a esses técnicos políticos 

que o tipo de dirigente tradicional que eles desejam 

para a escola como seu mero representante tornou-

se anacrônico, e que em seu lugar deve ser colocada 

a forma de atividade colegiada que une o trabalho 

deliberativo e o técnico político.  Aqui esta 

demonstrado como é importante a boa formação dos 

professores porque são eles que cedo ou tarde 

serão esses técnicos políticos e que determinaram 

assim as políticas educacionais nas escolas públicas 

brasileiras.   

Isto quer dizer que se juntem os interesses da 

comunidade escolar com os representantes do 

Estado, ou seja, o diretor, os técnicos da educação 

e a classe trabalhadora. Por que aí o diretor e a 

comunidade escolar podem fazer criticas 

abertamente para melhorar o processo educativo, 

sem sofrer nenhuma represália por seus superiores 

que estão no Estado. Dessa forma precisa se 

complementar a cultura tradicional estatal de acordo 
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com as novas realidades da sociedade civil. Nas 

palavras de Paro:   

Considero uma providência dessa 
natureza de fundamental 
importância na medida em que 
rompe com a idéia de que os 
problemas escolares podem ser 
resolvidos nos estritos limites da 
escola, e procura, ao mesmo 
tempo, propiciar condições de 
participação concretas das 
camadas trabalhadoras ...no 
sentido de que aceita a 
necessidade, da participação 
efetiva dos trabalhadores nas 
decisões que dizem respeito a 
educação de seus filhos ...e 
buscam-se os mecanismos 
necessários a distribuição da 
autoridade no interior da escola. 
(PARO, 2001, p. 14)    
 

Assim, é esta atitude da classe trabalhadora 

de querer participar ativamente na gestão 

democrática da escola pública brasileira junto com o 

diretor, que faz mudar essa realidade de controle 

burocrático do Estado sobre o sistema educacional 

da escola. No sentido que essa atitude consciente 

da classe trabalhadora faz devolver a escola a sua 

autonomia juntamente com a autonomia 
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democrática da gestão escolar, melhorando assim 

sensivelmente a qualidade de ensino de seus 

alunos. 

A democracia nesse sistema de gestão 

escolar compartilhada deixa de ser um ato de 

concessão, uma palavra vazia, com o diretor sendo, 

ou relutando em ser o preposto direto do Estado. E 

passa a ser uma democracia de fato, com o diretor, 

sendo mais um trabalhador consciente na 

comunidade escolar, se reconhecendo como 

intelectual dessa classe. E onde o diretor querer se 

afirmar realmente como autoridade máxima 

representantes do Estado, os conselhos escolares, 

formado por intelectuais, principalmente os 

professores que receberam uma boa formação na 

faculdade, faz lembrar sua função na escola, que é 

de representante de toda a comunidade escolar 

acatando as decisões dos conselhos escolares. 

O que se espera na gestão democrática autônoma 

por meio da participação da comunidade escolar nos 

conselhos escolares, é uma prática educativa para 

um ensino de qualidade. Tal experiência exige 
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mudar urgentemente a estrutura administrativa 

escolar da escola pública brasileira. Segundo Paro 

“se queremos uma escola transformadora,  

...precisamos transformar a 
escola que temos ai ... Nesse 
sentido que precisam ser 
transformados o sistema de 

autoridade e a distribuição do 
próprio trabalho no interior da 
escola.” (2001, p. 10)  

Durante um longo período a gestão na escola 

pública brasileira consistiu para o diretor numa tarefa 

bastante rudimentar. O diretor era encarregado de 

zelar pelo bom funcionamento de sua escola. 

Contudo, com as transformações que surgiram, 

tanto no interior do sistema de ensino, quanto no 

meio social, que ocasionou o fortalecimento da 

sociedade civil, provocaram mudanças na 

concepção da educação, do papel da escola na 

sociedade e do papel do diretor (VALERIEN e DIAS, 

2001, p. 78).  Por isso concordando com Dourado, 

hoje:   

A administração escolar 
configura-se, antes do mais, em 
ato político, na medida em que 
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requer sempre uma tomada de 
posição. A ação educativa e, 
consequentemente, a política 
educacional em qualquer das 
suas feições possuem apenas 
uma dimensão política, mas é 
sempre política, já que não há 
conhecimento, técnica e 
tecnologias neutras, pois todas 
são expressões de formas 
conscientes ou não de 
engajamento. (DOURADO, 2000, 
p. 82)  

   

Diante de uma nova realidade política da 

gestão escolar autônoma, o diretor não pode se 

colocar como uma mera autoridade designada. O 

diretor precisa adaptar-se a uma nova prática, 

negociar as decisões tomadas, ainda que o Estado 

garanta a prerrogativa de autoridade imperativa. 

Conforme Gutierrez, é preciso que o diretor comece 

a entender que a gestão democrática na escola 

pública brasileira que caminha rumo à autonomia por 

meio da real participação da comunidade escolar 

nesta gestão, é uma relação entre desiguais, mas 

que busca discutir todos os assuntos sobre 
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educação de interesse da comunidade escolar. 

(GUTIERREZ e CATANI, 2000, p. 69)   

Como gestor escolar, o diretor, tem que 

aprender a ouvir e respeitar opiniões das pessoas da 

comunidade escolar, mesmo que essas pessoas 

sejam consideradas por ele inferiores 

intelectualmente. Porque, direção se constrói e se 

legitima na participação, no exercício da democracia 

e na competência da construção coletiva de um 

projeto que reflita o projeto de homem e da 

sociedade que a comunidade quer. A partir daí o 

diretor começa a respeitar posições contrárias aos 

seus pensamentos e começa a entrar na lógica da 

gestão escolar autônoma e coletiva dos conselhos 

escolares. (FERREIRA, 2000, p. 113)  

O que se tem hoje na escola pública brasileira 

é um sistema hierárquico que coloca todo o poder 

nas mãos do diretor. Esse diretor é considerado a 

autoridade máxima no interior da escola, e isso lhe 

da grande poder, sendo um preposto da autoridade 

do Estado.  
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Esta regra de gestão, segundo Paro, 

astutamente mantida pelo Estado, confere um 

caráter autoritário ao diretor, na medida em que 

estabelece uma hierarquia entre ele e a comunidade 

escolar, onde sua figura é de chefe, contribuindo 

para uma imagem negativa da pessoa do diretor, 

que é confundida com o próprio cargo. A função do 

diretor na escola é a mesma desempenhada pelos 

intelectuais da classe dominante (PARO, 2001, p. 

11). 
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UM PROJETO ACERTIVO DE PINTURA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Carla Aparecida de Souza Lopes 
 
TÉCNICAS DE PINTURA 
 
 A técnica deve ser sempre desenvolvida pelo próprio 
aluno. Este somente deverá receber as informações 
quanto ao procedimento da técnica, expressando-se 
através dos meios fornecidos. Como já vimos, a técnica 
deve servir à expressão assim como o alimento à fome. 
 Técnica é um meio e não um fim. 
 Assim colocado, a técnica deve servir como um 
incentivo, especialmente para aqueles que necessitam de 
autoconfiança. 
 O tema deve estar ligado à técnica e os materiais de 
trabalho já deverão estar prontos para utilização logo após 
a motivação, sem a qual perder-se-à inteiramente aquela 
atmosfera criadora. 
 Não nos preocupemos em classificar técnicas 
adequadas à cada fase do desenvolvimento porque 
consideramos que cada professor saberá utilizá-la de 
acordo com seu grupo de trabalho. Algumas técnicas, 
quando bem manipuladas, poderão ser apresentadas sem 
problemas para qualquer nível de desenvolvimento. 
Entretanto, de uma maneira geral, podemos dizer que 
quanto menores as crianças, menos necessidades de 
técnicas, sendo que na fase da pré-adolescência, com o 
despertar da autocrítica, ela pode servir como excelente 
motivação. 
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 A seguir, reunimos algumas técnicas e nos 
preocupamos em utilizar materiais simples e de baixo 
custo, acessíveis a qualquer tipo de aluno.  
 
 
As Tintas 
 
 As tintas mais adequadas ao pré-escolar são 
basicamente o guache e as anilinas. Dependendo das 
finalidades a que se destinam e as etapas de 
desenvolvimento em que a criança e encontra, podem ser 
mais pastosas e encorpadas, ou mais líquidas e diluídas. 
 Os menores, por exemplo, devem trabalhar com tintas 
de consistência pastosa, que não escorram, facilitando seu 
controle e a expressão criadora. Devem estar 
acondicionadas em frascos fechados e dispostos em 
caixas de fácil transporte. Em princípio deverão ser usadas 
apenas algumas cores básicas: vermelho, amarelo, azul, 
verde e preto. Pouco a pouco, outras devem ser 
introduzidas: branco, marrom, laranja, violeta, etc. Quando 
a criança se encontra numa etapa de desenvolvimento em 
que a atividade é apenas uma ação cinestética (motora), 
não há necessidade de se lhe apresentar variedade de 
cores. 
 
 
Anilina 
  
 A anilina é um material utilizado para tingimento de 
roupas, couro e mesmo para glacê de bolos, sendo 
encontrada facilmente. Seu efeito sobre o papel lembra-
nos aquarela, ou “ecolina”, sendo entretanto bem mais 
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acessível aos alunos de baixa renda. É também mais 
vantajoso adquirir anilina em pó. Para algumas técnicas, 
quando não é possível a compra de anilina, pode-se 
empregar o guache bem aguado embora não se obtendo a 
mesma transparência e brilho de cores. O nanquim colorido 
também pode ser usado, embora não facilite bons 
resultados. 
 Por ser um material que pode manchar roupas e 
carteiras, deve-se tomar o cuidado de forrar a mesa de 
trabalho com papel jornal. 
 A anilina apresenta-se em pó e é solúvel em água. O 
tipo adequado às crianças é de origem vegetal, chamado 
anilina doce. Existe a de origem mineral, tóxica, que não 
deve ser utilizada. As cores são intensas e se alteram 
conforme as soluções sejam líquidas e pastosas. Suas 
características básicas são a transparência, a instabilidade 
e a fluidez. Essa tinta não é adequada às crianças muito 
pequenas, pois suas cores se mesclam com facilidade e 
escorrem sobre o papel, exigindo que se tenha controle dos 
próprios movimentos. Pode ser removida das mãos com 
álcool. 
 Suportes – Papéis absorventes, papelões, fibras, 
tecidos, madeiras, couros, vidros, cortiças,sintéticos em 
geral. Dependendo do estado da superfície (seca, úmida 
ou molhada), a anilina reage de maneiras peculiares e 
distintas. 
 Aplicação – Pode ser aplicada com pincéis, conta-
gotas, cotonetes, vaporizadores, esponjas, escovas, etc. 
Pode ser usada graficamente (traços, desenhos) e 
pictoricamente (pinturas, manchas) ou como acréscimo e 
acabamento de trabalhos planos e tridimensionais. 
 Como conseguir anilina – A anilina doce, em pó, é 
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comprada em papelarias, padarias, confeitarias e 
farmácias. Consegue-se a anilina líquida adicionando água 
ou álcool ao pó. A tonalidade obtida vai depender do grau 
de saturação da solução, isto é, da concentração. É 
encontrada pronta em vidros, nas papelarias, sob o nome 
de ecoline ou nanquim colorido. 
 Além da água e do álcool, a anilina pode ser dissolvida 
em goma arábica, cola tenaz ou grudes, conforme as 
recitas que apresentamos. 
 
 Receita 1 
 
 Ingredientes: 
 
 anilina 
 1 colher de sopa de gesso 
 5 colheres de sopa de goma arábica 
 água suficiente para obtenção da consistência 
desejada 
 Modo de preparar: Misture tudo muito bem. 
 
 Receita 2 
 
 Ingredientes: 
 
 anilina 
 cola branca 
 água 
 Modo de preparar: misture tudo muito bem. Dose a 
quantidade de água conforme a consistência desejada. 
 
 Receita 3 
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 Ingredientes: 
 
 papel crepom ou de seda 
 1 colher de álcool 
 água 
 Modo de preparar: Em um recipiente, misture a água 
e o álcool. Em seguida, corte o papel em pedaços e 
mergulhe na solução obtida. 
 Ainda podem ser utilizados diversos outros pigmentos 
e corantes como: 
é tintas vegetais, flores ou folhas maceradas; 
é urucum ou coloral 
é terras e argilas de cores diversas, peneiradas, 

acrescidas de água e cola plástica (suvinil, plasticolor); 
é pó xadrez, óxidos minerais acrescidos de água e cola; 
é pó de giz colorido acrescido de água, cola ou leite. 
 
 Pintura com anilina 
 
 Material: Anilina de várias cores, recipientes para 
misturar tinta e água, pincéis e papel canção ou similar. 
 Técnica: Dissolver a anilina em água ou álcool 
(conforme a marca), e usá-la livremente. A maior ou menor 
quantidade de água ou álcool permitirá cores mais fortes 
ou mais pálidas. 
 
  Desenho desbotado  
 
 Material: Anilina forte (dissolvida em água), pincéis, 
recipientes, água sanitária, algodão e palito(ou cotonetes), 
papel canção. 
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 Técnica: Pintar todo o papel com anilina de uma ou 
várias cores. Depois, desenhar com o palito com ponta de 
algodão embebido em água sanitária, formando assim 
linhas em branco. Os efeitos serão diferentes se usarmos 
a água sanitária sobre a pintura ainda úmida, ou sobre a 
pintura seca. No segundo caso a linha será mais nítida. 
 
 Anilina e giz branco  
 
 Material: Anilina dissolvida, giz branco e papel. 
 Técnica: Molhar o giz branco na anilina preparada e 
desenhar. Ele torna-se colorido e produz o efeito 
aproximado do pastel. 
 Pode-se enriquecer o fundo pintando-se com anilina. 
 
 Anilina e goma caseira 
  
 Material: Anilinas, papel canção, material textura 
(pente, palito, garfo, copinhos, dedos, etc), goma caseira 
(aproximadamente uma colher e meia de sopa de farinha 
de trigo ou maisena para um copo de água). Cozinhar até 
obter uma boa consistência. 
 Técnica: Colocar a goma sobre o papel e fazer 
texturas diferentes. A goma pode ser previamente colorida 
com anilina, ou usada sem cor sobre o papel e depois 
colorida com pingos de anilina em pó sobre a massa ainda 
mole. Ao se fazer texturas, as anilinas fundem-se com a 
goma formando tonalidades. Depois de seca pode-se 
passar verniz. 
   
 Anilina e cola branca 
 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Carla Aparecida de Souza Lopes 2071 

 Material: Anilinas, pincéis, espátula, papel canção. 
Cola branca (Tenaz), cascolar ou similar). 
 Técnica: Espalha-se cola branca formando-se ou não 
desenhos. Depois com a anilina líquida ou em pó, pinta-se 
deixando-se fundir as cores. Pode-se também deixar secar 
a cola no papel e depois pintar os intervalos com anilina 
bem leve. 
  
 Anilina e goma arábica 
 
 Material: Anilina em pó, papel canção, goma arábica, 
pincéis. 
 Técnica: Pingar a goma arábica sobre o papel 
juntamente com a anilina em pó. Movimentar a folha de 
papel para que a goma arábica e a anilina caminhem sobre 
o papel, fundindo as cores. Quando seco, poderemos 
pintar o fundo com anilina dissolvida. 
 
Lápis de cera 
  
 Desenho com lápis de cera  
 
 Material: Lápis de cera em cores variadas, ou pastel 
oleoso, papel branco, preto ou em cores. 
 Técnica: Desenhar livremente. Levar o aluno a 
descobrir as possibilidades do lápis, inclusive o branco e a 
superposição de cores. 
 
 Impressão 
 
 Material: Lápis de cera e papel sulfite, folhas vivas, 
figuras recortadas, rendas, mordas, lixas com numeração 
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variada, tudo que tenha textura. 
 Técnica: Cobrir com o papel a textura ou a 
composição com a textura já arrumadas, e passar 
vigorosamente o lápis cera inclinado, o que fará aparecer 
as formas recobertas. O trabalho pode ser valorizado com 
aguada de anilina. 
 Para esta técnica é interessante sensibilizar o aluno 
para as texturas fazendo com ele enriqueça seu trabalho e 
sua vivência. 
 
 Lápis de cera sobre lixa 
 
 Material: Lápis de cera e lixa de qualquer numeração 
e cor. 
 Técnica: Desenhar livremente sobre os grãos da lixa 
com lápis de cera. Esta técnica não deve ser dada a 
crianças excitáveis, pois o efeito do bastão sobre a lixa 
pode ser irritante. 
 
 Giz sobre lixa 
 
 Material: Giz de cor, goma arábica, lixa. 
 Técnica: Molhar o giz colorido na goma arábica e 
desenhar sobre a lixa. O resultado apresenta um certo 
relevo e brilho, que ganhará mais intensidade sobre uma 
lixa escura. 
 
 Vitral 
 
 Material: Lápis cera, papel branco ou cartolina preta, 
nanquim e pincel. 
 Técnica: Colorir formas geométricas ou livres, 
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deixando pequenos espaços entre elas, sem pintar. 
Usando papel branco, estes espaços deverão ser pintados 
com nanquim preto, imitando a armação de ferro. Pode-se 
passar nanquim diretamente sobre o lápis de cera, dando 
um aspecto mais fosco e envelhecido. A cartolina preta 
facilita o trabalho, pois não é preciso pintar os intervalos 
entre as formas, porém não permite o mesmo brilho das 
cores. 
 
 
Nanquim 
 
 Nanquim sobre papel úmido 
 
 Material: Nanquim, pena ou palito , pincel, água, papel 
canção. 
 Técnica: Molhar o papel todo, ou em partes, e 
desenhar. As linhas escorrerão pelo papel úmido, 
permitindo efeitos diferentes. 
 Usando nanquim preto pode-se molhar o papel, total 
ou em partes, com anilina colorida. 
 
 Relevo com nanquim 
 
 Material: Nanquim, pasta de dentes, palito, pincel ou 
espátula, papel canção, pente e material de textura. 
 Técnica: Colocar pasta de dentes sobre o papel 
fazendo texturas e relevos. Depois pintar com nanquim 
retocando a textura ou deixar secar e só pintar depois de 
seco. O nanquim estará nas reentrâncias criando belos 
efeitos. Pode-se empregar também anilina substituindo o 
nanquim. 
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 Nanquim texturizado 
 
 Material: Nanquim preto ou em cores, papel e vela. 
 Técnica; Passar vela na superfície do papel e depois 
utilizar o nanquim com pincel, penas ou mesmo 
assoprando. O nanquim não adere sobre a vela resultando 
uma textura diferente. 
 Pode-se também partir de desenhos já feitos a lápis 
no papel e depois passar a vela e o nanquim. 
   
 Desenho assoprado 
 
 Material: Nanquim preto ou em cores, canudos de 
refresco, papel. (Pode-se substituir o nanquim por anilina 
ou guache aguado). 
 Técnica: Pingar o nanquim ou traçar linhas bem 
cheias de nanquim e assoprar com o canudo, que deve ser 
mais curto para exigir menor esforço. Através do 
aperfeiçoamento da técnica, chega-se a resultados 
bastante conscientes. 
  
 Impressão com barbante 
 
 Material: Nanquim preto ou em cores, pedaços de 
barbante, folhas de papel. 
 Técnica: Molha-se o barbante no nanquim e depois 
distribui-se o mesmo na folha de papel, deixando-se uma 
ponta para fora. Coloca-se então outra folha por  cima e 
fazendo pressão uma contra a outra, gira-se o barbante, 
puxando-o para fora. Teremos duas belas impressões com 
o mesmo desenho. Pode-se empregar cores em vários 
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barbantes concomitantemente. É interessante pedir para o 
aluno completar o desenho sugerido numa das 
impressões. 
 O resultado é excelente. Pode-se empregar guache 
em substituição ao nanquim. 
 
 
Guache 
  
 O vocábulo guache vem do italiano “guozzo” ou 
“aguozzo”, e significa pintura com água, ou melhor, com 
um aglutinante solúvel em água. Na realidade, trata-se de 
uma tinta complementada com goma arábica e pequena 
porção de mel de abelha ou glicerina. 
 O guache é um material com consistência que permite 
cobertura. Suas cores são fortes e permitem um resultado 
excelente, totalmente oposto ao obtido com aquarela, 
anilina ou nanquim. 
 Tinta  pastosa, de cores vivas que se misturam entre 
si. Seca rapidamente em contato com o ar. Tem a 
capacidade de sobreposição (uma cor sobre a outra). 
Quando muito diluída, transforma-se em aquarela, 
apresentando efeito de transparência. Pode ser utilizada 
na sua forma natural ou diluída em um pouco de água para 
que deslize. Uma vez aplicada, não se deve tocar a 
superfície até que esteja totalmente seca. Oriente as 
crianças a fazerem a verificação, dizendo-lhes que 
observem o trabalho contra a luz. Enquanto houver brilho, 
a tinta estará molhada. 
 Suportes – Os papéis que melhor aceitam o guache 
são encorpados: canson, cartolinas, off-set espesso, 
apergaminhado 18 kg, papel cartão ou duplex, sulfite 16 ou 
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20 kg, kraft em rolo. Dê preferência aos papéis brancos. Há 
ainda outros suportes que aceitem bem o guache, como 
madeira, vidro, cerâmica, plástico, tecido, etc. 
 Aplicação – Normalmente é aplicado com pincéis de 
várias espessuras, mas também pode ser utilizado com os 
dedos, com esponjas, espátulas, cotonetes, escovas, 
palitos, carimbos, etc. Observe também os seguintes 
cuidados: 
• mexer sempre a tinta antes de usá-la; 
• adicionar água e mexer quando estiver endurecida ou 

quando não permitir que o pincel deslize sobre o papel; 
• não aplicar muita tinta sobre o papel; 
• retirar a tinta dos potes com uma espátula ou palito de 

sorvete; 
• fechar cada pote após o uso. 
 Como conseguir o guache – Você o encontrará em 
papelarias, tanto em potes grandes como os potes 
pequenos. Mas é possível também fazê-lo, bastando para 
isso seguir as receitas. 
 
  
 Receita 1 
 
 Ingredientes: 
 
 pó de pintor 
 goma arábica 
 água 
 glicerina 
 Modo de preparar: Para uma medida de pó corante, 
uma medida de goma arábica. A água é acrescentada aos 
poucos. Bata bem até obter uma pasta cremosa e 
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consistente. Você pode acrescentar uma colher de 
glicerina e continuar batendo. Guarde em vidros bem 
fechados, com um pouco de água sobre a pasta. 
 
  
 Receita 2 
 
 Ingredientes: 
 
 2 colheres de sopa de pó corante ou anilina 
 2 colheres de sopa de goma arábica 
 2 colheres de sopa (ou mais) de água 
 1 colher de sobremesa de água 
 2 ou 3 gotas de glicerina 
 Modo de preparar: misture tudo muito bem. 
 
 Receita 3 
 
 Ingredientes: 
 
 1 colher de sopa de gesso 
 2 colheres de sopa de goma arábica 
 1 colher de sopa de Lysoform bruto 
 água que baste para obter a consistência desejada. 
 Modo de preparar: Misture tudo muito bem. Coloque o 
gesso por último. 
 
 Pintura com guache 
 
 Material: Guache em cores variadas, recipientes para 
misturar a tinta, pincéis, trapo para limpeza, água, papel 
grosso branco, preto ou em cores. 
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 Técnica: Pintar livremente explorando as 
possibilidades do material. 
 
 Guache sobre papel úmido 
 
 Material: Guache, pincéis, recipientes, água e papel 
canção. 
 Técnica: Molhar o papel com água e desenhar sobre 
ele com guache. Pode-se também pingar o guache sobre 
o papel úmido e assoprá-lo com canudinhos, formando 
desenhos figurativos ou abstratos. 
 
 Impressão 
 
 Material: Guache, pincéis, recipientes, papel branco, 
preto ou em cores e elementos para impressão: batata, 
cebola, cenoura, limão, laranja, chuchu, barbante, folhas 
vivas, papel amassado, os próprios dedos, etc. 
 Técnica: Trabalha-se com os materiais citados como 
se fossem carimbos. Pode-se explorar as formas dos 
próprios elementos ou cortá-los nas formas desejadas para 
montagem de uma composição. 
 
 Guache pulverizado 
 
 Material: Guache, peneira fina, escova de dentes, 
papel branco ou em cores, recipientes, pincéis. 
 Técnica: Preparar o guache de uma ou várias cores. 
Esfregar a escovinha molhada no guache sobre a peneira, 
ou contra uma superfície reta borrifando o papel. Para 
enriquecimento da técnica, deverão ser utilizados recortes 
de papel sobre o papel base. Estes deverão ser retirados, 
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um de cada vez. A cada retirada deverá ser borrifado 
novamente o guache. Assim teremos grande variedade de 
tons, propiciando excelentes resultados, inclusive 
aplicando-se sobre cartolina preta. 
 Outro belo efeito será conseguido amassando-se o 
papel e enquanto amassado o borrifamos com guache. 
Depois desamassar o papel que ficará com áreas mais 
claras e mais escuras. 
 
 Guache simples 
  
 Material: Guache branco ou em cores, recipientes, 
nanquim, pincel, esponja e papel canção. 
 Técnica: Pintar o papel com o guache espesso. 
Depois de bem seco, cobrir todo o papel com nanquim. 
Deixar secar e posteriormente, lavar o papel com esponja 
e água, fazendo movimentos circulares delicados. Deve-se 
cuidar para não lavar demais o trabalho. 
 
 Impressão dobrada 
 
 Material: Guache, pincéis, água, papel, recipientes. 
 Técnica: Fazer manchas no papel com guache e 
dobrá-lo imediatamente fazendo pressão. Ao desdobrá-lo 
teremos um desenho simétrico que poderá ser enriquecido 
completando-se o fundo. Pode-se fazer também mais do 
que uma dobra, conseguindo-se resultados mais 
elaborados. 
 
 Guache em relevo 
 
 Material: Guache, pincéis, papel canção, recipientes e 
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pasta de dentes. 
 Técnica: Primeiramente fazer relevos com pastas de 
dentes, que poderá ser trabalhada com pente ou outro 
material qualquer. Depois de seco, pinta-se com guache, 
ressaltando-se o relevo. 
 
 Goma arábica e guache 
  
 Material: Guache, pincéis, goma arábica, papel 
branco ou em cores, recipientes. 
 Técnica: Cobrir o papel com goma arábica. Pintar com 
guache antes que a goma arábica seque. As cores do 
guache fundem-se com a goma arábica produzindo um 
belo efeito. Pode-se também reforçar certas partes do 
desenho com nanquim. O resultado sobre cartolina preta 
também é excelente. 
 
 Guache e cola branca 
 
 Material: Cola branca, guache, papel, pincéis, 
recipientes. 
 Técnica: Cobrir o papel com cola branca ou fazer 
desenhos com a mesma. Depois colorir com guache. Pode-
se empregar a cola úmida ou já seca. 

 
 

Desenho e pintura com hidrográfica e outros materiais
   
  
 Nas expressões gráfico-pictóricas não podemos 
esquecer outros materiais de fácil aquisição e que se 
encontram presentes no cotidiano da criança: canetas 
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hidrográficas de pontas de náilon, lápis de cor ou grafite, 
canetas esferográficas. 
 Por não ser um material demasiadamente caro e ter 
lindas cores, a caneta hidrográfica permite bons 
resultados. Sua técnica é bastante simples funcionando 
como um lápis de cor com cores mais vivas e brilhantes. 
As canetas hidrográficas finas são melhores para trabalhos 
lineares, enquanto que as mais grossas são excelentes 
para pintar pequenas áreas. 
 As canetas hidrográficas possibilitam experiências 
enriquecedoras, tendo em vista sua variedade de tipos e 
de cores. Podem ser utilizadas como material de expressão 
gráfica ou pictórica, além de servirem na complementação 
de trabalhos executados com outras técnicas. 
 Os lápis de cor são um material que deve estar 
disponível à criança, embora apresente dificuldades 
quanto ao seu uso, pois necessita ser apontado, quebra-se 
facilmente e não favorece o preenchimento de grandes 
espaços. 
 O lápis grafite, dependendo de como é manipulado, 
favorece realizações que extrapolam o simples ato de 
rabiscar, desenhar e contornar. Pode ser utilizado em pó, 
aplicado com o dedo, papel ou algodão, como também 
sobre cola. Quando atritado em diversas posições e com 
diferentes pressões, produz traçados diversificados. Com 
as pontas quebradas também se obtém resultados 
interessantes. 
  
 Desenho com malha 
 
 Material: Canetas hidrográficas e papel. 
 Técnica: Inicialmente faz-se um desenho qualquer, 
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pintando toda superfície com as canetas hidrográficas 
(pode-se pintar com guache também). Depois de bem 
seco, desenhar uma malha qualquer aberta, (como uma 
rede ou uma grade), com uma hidrográfica preta. O 
desenho dará a ideia de dois planos. 
  
  
Pintura a dedo ou dactilo pintura 
 
 Esta é uma técnica muito adequada às crianças 
pequenas, que têm necessidade de atividades motoras 
que lhes possibilitem se sujarem, manuseando grudes ou 
massas de diferentes texturas, consistências e colorações. 
O contato direto de suas mãos com o material permite ricas 
experiências táteis, visuais, desenvolvendo a coordenação 
motora, viso motora e senso-rítmica. No entanto, cabe ao 
professor verificar se o material empregado está facultando 
às crianças oportunidades de se expressarem, de 
satisfazerem o desejo de controlar seus movimentos; se 
assim não for, a técnica empregada não estará atingindo 
seu objetivo. 
 É o caso, por exemplo, de crianças que se encontram 
na fase da garatuja e que, ao trabalharem com essa 
técnica, mostram-se interessadas unicamente pela 
consistência do grude, satisfazendo-se apenas em 
besuntarem-se com ele. O material artístico usado pelo 
pré-escolar deve ajustar-se às suas necessidades naturais, 
e nunca o contrário. 
 A atividade de pintura a dedo é um excelente recurso 
para a descarga de energias e tensões; é relaxante, 
aliviante, acalmando a criança tensa e aflita. 
 As massas pastosas para a pintura a dedo podem ser 
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apresentadas já coloridas ou em sua forma incolor, para 
que os alunos criem as cores desejadas, acrescentando-
lhes guache ou anilina. 
 O trabalho pode ser executado sobre tampos de 
mesas de fórmica, superfícies revestidas de plástico ou 
sobre papel acetinado (cartolina), que possibilita o 
deslizamento do material. 
 Se você for trabalhar sobre cartolina, o tampo da 
mesa onde será colocada a folha, bem esticada, deverá 
estar umedecido com esponja ou trapo, para que ela 
permaneça fixa. Outra alternativa é umedecer as duas 
faces da cartolina e, em seguida, colocar a massa sobre 
ela com uma colher ou espátula. Use no máximo duas 
cores, dispondo-as no papel como está a seguir: 
 A disposição da massa no papel estimulará os 
primeiros movimentos das duas mãos e a mistura das 
cores. A própria criança, orientada pelo professor, poderá 
executar essa operação. 
 A pintura a dedo pode ser precedida de uma atividade 
motora que permita às crianças fazerem movimentos no ar 
com os dedos, mãos e braços. Estimule-as a 
experimentarem todas as  possibilidades de movimentá-los 
(de forma ampla ou reduzida, rápida ou lenta). Você poderá 
estimular a realização da atividade, sugerindo que usem: 
− uma ou as duas mãos simultânea ou alternadamente; 
− a palma ou o dorso das mãos; 
− as pontas dos dedos ou os dedos todos; 
− os nós ou articulações dos dedos; 
− a parte lateral das mãos; 
− as unhas, os punhos. 
 Os movimentos sugeridos às crianças podem ser: 
− retilíneos, ondulados ou circulares; 
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− contínuos, prolongados ou interrompidos e rápidos; 
− acompanhados de uma canção conhecida, cantada por 

todos; 
− acompanhados de uma música ou um ritmo criados por 

você; 
− no próprio ritmo delas, com produção simultânea de 

sons. 
 Nem sempre você precisa sugerir muito. Dependendo 
do nível de experiência das crianças, elas próprias criam 
seus jogos rítmicos, fazendo movimentos variadíssimos. 
Ás vezes, uma ou outra criança exigirá uma estimulação 
maior, enquanto as demais trabalham sozinhas. 
 Terminada a atividade de pintura a dedo, que deve 
durar enquanto houver interesse, escreva o nome de cada 
criança em seu próprio trabalho, usando um palito. Coloque 
os trabalhos em secadores ou varais. Dependendo das 
condições climáticas, a secagem completa levará um dia 
ou mais. 
 Do mesmo modo que as outras atividades, a pintura a 
dedo deve partir da fase exploratória para a de elaboração 
propriamente dita. Desse modo, nas atividades iniciais, as 
crianças apenas brincam observando, controlando suas 
necessidades naturais de movimentos e de exploração do 
material. 
 Pouco a pouco passam a elaborar configurações, 
primeiro usando apenas as mãos, para depois também 
usarem materiais diversos como estiletes, pentes, garfos, 
palitos, cotonetes, que dão margem à criação dos efeitos 
bem variados. 
 Nas expressões gráfico-pictóricas não podemos 
esquecer outros materiais de fácil aquisição e que se 
encontram presentes no cotidiano da criança: canetas 
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hidrográficas de pontas de náilon, lápis de cor ou grafite, 
canetas esferográficas. 
 As canetas hidrográficas possibilitam experiências 
enriquecedoras, tendo em vista sua variedade de tipos e 
de cores. Podem ser utilizadas como material de expressão 
gráfica ou pictórica, além de servirem na complementação 
de trabalhos executados com outras técnicas. 
 Os lápis de cor são um material que deve estar 
disponível à criança, embora apresente dificuldades 
quanto ao seu uso, pois necessita ser apontado, quebra-se 
facilmente e não favorece o preenchimento de grandes 
espaços. 
 O lápis grafite, dependendo de como é manipulado, 
favorecem realizações que extrapolam o simples ato de 
rabiscar, desenhar e contornar. Pode ser utilizado em pó, 
aplicado com o dedo, papel ou algodão, como também 
sobre cola. Quando atritado em diversas posições e com 
diferentes pressões, produz traçados diversificados. Com 
as pontas quebradas também se obtém resultados 
interessantes. 
  
 
Os Pincéis 
 
 Os pincéis devem ser de boas qualidade: de pêlo 
macio, redondos ou chatos; as cerdas devem medir mais 
ou menos 2 cm e o cabo deve ser longo. A escolha desse 
material variará ou conforme as necessidades da criança, 
decorrentes da etapa de desenvolvimento em que se 
encontra, ou de acordo com as exigências do conteúdo a 
ser expresso. Assim, por exemplo, os pincéis mais grossos 
serão utilizados pelas crianças menores ou pelas maiores 
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em situações específicas, como preencher grandes 
espaços. Já os mais finos poderão ser utilizados pelos 
maiores, que já dominam melhor seus movimentos na 
execução de detalhes. 
 
 Utilização dos pincéis 
 
 Cabe ao professor orientar e demonstrar às crianças 
as seguintes normas quanto ao uso dos pincéis: 
• introduzir na tinta apenas aponta do pincel; 
• após introduzi-lo na tinta, retirar o excesso, usando as 

bordas do frasco; 
• varrer suavemente o papel com os pelos, como se o 

estivesse acariciando; 
• lavá-los muito bem e secá-los com um trapo após o uso, 

colocando-os em seguida em uma lata ou frasco, com 
os pelos voltados para cima, pois de outra maneira os 
pelos se deformam e o pincel fica inutilizado. 

 A sistemática para a utilização dos pincéis com as 
tintas dependerá da orientação do professor. Sugerimos 
dois processos diferentes para que você possa escolher 
um dentre eles, ou combiná-los conforme seus objetivos. 
 Processo 1 – Acostume as crianças à ideia de não 
usar o mesmo pincel para cores diferentes. Cada pincel 
terá a sua cor. Providencie frascos com água e deixe-os 
próximos às crianças para que molhem o pincel quando for 
necessário. 
 Processo 2 – O mesmo pincel é utilizado para todas 
as cores. Neste caso, sempre que for mudar de cor, oriente 
os alunos na lavagem e secagem do material. A água é 
utilizada para este fim deverá ser periodicamente trocada 
por você ou por eles. Ensinar-lhes que devem segurar o 
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pincel como o fazem com o lápis ou a caneta, e não pelo 
meio do cabo ou perto dos pelos. Se necessário, 
demonstre a cada um como fazê-lo corretamente. 
 
 
Plano de Ensino 
 
 Justificativa 
 
 Considerando a proposta pedagógica da escola, 
baseada na metodologia socioconstrutivista e a 
importância da Pintura na Educação Infantil, apresentamos 
nosso plano de trabalho a ser desenvolvido neste bimestre 
junto aos alunos do Jardim II, do Colégio La Fontaine . 
 Sensíveis a proposta pedagógica da escola, 
buscaremos despertar na criança o interesse pela pintura, 
bem como, desenvolver seus conhecimentos através de 
seus mecanismos de aprendizagem, explorando o 
ambiente cultural em que vive e, através disso, desenvolver 
sua capacidade de observar, pensar, descobrir e agir. Este 
projeto visa a propiciar que o aluno participe ativamente do 
próprio aprendizado mediante a experimentação e a 
socialização de idéias, com atividades que levam à 
aprendizagem significativa e à compreensão da realidade. 
 As atividades são diversificadas para que todos os 
alunos participem ativamente do cotidiano escolar e 
estejam preparados para a vida em sociedade. Também 
trabalharemos a diversidade, a fim de que seja incorporada 
pelas crianças a atitude de aceitação do outro em suas 
diferenças e particularidades, começando pelas diferenças 
de temperamento, de habilidades e de conhecimentos; até 
as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso, bem 
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como as limitações físicas, pois entendemos que o respeito 
a esta diversidade deve permear todas relações cotidianas. 
 Quando as crianças se expressam artisticamente, se 
juntam com sucatas, tintas, pincéis, sons, jogos 
dramáticos, expressão corporal, fazem um puro exercício 
de expressividade, de exteriorização do sentimento, de 
ação e, por conseguinte, de leitura e interpretação do 
mundo que a cerca, envolve, traumatiza, violenta, acaricia, 
liberta e prepara para o exercício pleno da vida. 
 Independente da educação, a arte faz parte da vida 
da criança, assim como um brinquedo. Nasce 
espontaneamente, como uma necessidade, e, quando livre 
nos mostra toda a vivência do mundo infantil.  
  
 Objetivos gerais 
 
é Promover a socialização das crianças por meio de sua 

participação e inserção nas mais diversificadas 
atividades pedagógicas; 

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

4. Aprender a valorizar sua s próprias produções e das 
outras crianças; 

− Expressar e vivenciar experiências sensoriais e 
corporais por meio de situações lúdicas, registradas 
através de diversas linguagens, a fim de ampliar o 
conhecimento de si, do outro e do mundo, bem como 
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suas capacidades e limitações; 
− Valorizar a linguagem pictórica como forma de 

expressão e representação; 
− Garantir igualdade nas condições de desenvolvimento 

e aprendizagem das crianças, compreendendo a 
questão da diversidade em que qualquer ser humano 
se encontre, levando em conta suas capacidades 
individuais; 

− Interessar-se pelo uso ativo e exploratório dos materiais 
de pintura; 

− Ser capaz de pintar com sentido e com prazer; 
− Ampliar suas experiências sensório-motoras e seu 

repertório de sensações táteis, visuais e sinestésicas. 
 

 
 Metodologia 
 
− Conversas informais sobre um tema proposto 
− Confecção de cartazes 
− Vídeos pertinentes ao projeto 
− Livros paradidáticos pertinentes ao projeto 
− Visitas a lugares que possam enriquecer o tema 

proposto 
− Brincadeiras e jogos 
− Música 
− Roda de conversa 
− Roda de Leitura 
− Narração de histórias 
− Análise de obras 
− Representações por meio de desenhos 
− Representação teatral 
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 Conteúdos 
 
− Estudo das cores 
− Cores primárias 
− Experimento de materiais 
− Técnicas de pintura 
 
 
 Cronograma 
 
1ª Aula: Tons e cores 
Objetivos específicos: Proporcionar a descoberta de novas 
cores. 
 
2ª Aula: Cores primárias 
Objetivos específicos: Compreender a origem das cores. 
 
3ª Aula: Arte com giz de cera 
Objetivos específicos: Proporcionar momentos de 
descobertas. 
 
4ª Aula: Pintura com terra e cola 
Objetivos específicos: Apresentar uma nova maneira de 
fazer tinta com material não convencional. 
 
5ª Aula: Pintura com pasta de dentes e cola colorida 
Objetivos específicos: Explorar a criatividade usando 
material de higiene para fazer arte. 
 
6ª Aula: Pintura com espuma 
Objetivos específicos: Apresentar nova técnica de pintura 
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substituindo o pincel pela espuma. 
 
 
 Materiais Utilizados 
 
 Papel sulfite, cartolina, lápis de cor, grafite, glitter, 
lantejoula, EVA, papel crepom, papel de seda, papel 
camurça, fita adesiva, fita dupla face, cola branca, cola 
colorida, tinta guache, canetas hidrográficas, barbante, 
goma arábica, pincéis, giz de cera, papel color set, anilina, 
nanquim, pistola de cola quente e refil para pistola, papel 
cartão, papel canson, palito de sorvete, palitos de dentes, 
pasta de dentes, algodão. 
 
 Recursos Pedagógicos 
 
 Câmera fotográfica, gravador, impressora, DVDs, 
CDs, cópia reprográfica.  
 
 
 Atividades extra-classe 
 
 Passeios que possam favorecer a abordagem dos 
temas (museus, teatros, cinemas, etc.). 
 
 
 Atividades finais 
 
− Exposição de painéis, murais contendo todas as 

produções dos alunos; 
− Feira Cultural; 
− Apresentação teatral. 
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 Avaliação 
  
 Dar-se-á através da interação, onde avaliar torna-se 
um processo contínuo, que propicia momentos de reflexão 
sobre a prática educativa. 
 Será diagnóstica e contínua como forma de 
redirecionar o trabalho, com o objetivo de sanar 
dificuldades durante o processo ensino aprendizagem, por 
meio da observação do aluno em sala de aula, em 
atividades/produções artísticas. 
 A avaliação será feita segundo méritos individuais, 
visando o progresso de cada um, o desenvolvimento total 
de cada criança, considerando sua etapa de 
desenvolvimento. 
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O SARESP E OS AVANÇOS DA LEITURA 

 

Edvane Soares de Lima Camursa 

 

A Secretaria da Educação do Estados de São Paulo- 

SEE/SP- vem avaliando sistematicamente a Educação 

Básica no Estado, desde 1996, por meio do Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo- 

SARESP. O Saresp tem aferido anualmente o rendimento 

escolar de centenas de milhares de estudantes, colocando 

à disposição dos educadores e gestores de ensino, bem 

como das famílias e da sociedade civil, os resultados da 

avaliação de uma série de estudos estatísticos e 

pedagógicos. Esse conjunto de informações subsidia 

professores e técnicos das diferentes redes de ensino no 

desenvolvimento de ações para a superação de problemas 

de aprendizagem e na proposição de situações de ensino 

cada vez mais significativas para os alunos. Ao mesmo 

tempo, instrumentaliza estudantes e pais para uma 

participação mais efetiva da gestão da escola, tendo em 

vista o seu aperfeiçoamento. Os dados colhidos, enfim, 

permitem que a sociedade civil acompanhe e fiscalize os 
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serviços educacionais oferecidos à população, bem como 

efetue novas demandas. 

As orientações contidas neste documento têm a 

finalidade de informar sobre os principais objetivos, 

procedimentos, compromissos e responsabilidade dos 

parceiros da SEE no Saresp. 

 

O QUE É SARESP? 

O Saresp é o Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo. Desde sua criação, em 

meados da década de 90, vem avaliando sistematicamente 

o sistema de ensino paulista, verificando o rendimento 

escolar dos alunos de diferentes séries e períodos e 

identificando os fatores que interferem nesse rendimento. 

 

QUAIS OS OBJETIVOS DO SARESP 

O principal propósito do Saresp é obter indicadores 

educacionais que possam subsidiar a elaboração de 

propostas de intervenção técnico-pedagógica no sistema 

de ensino, visando a melhorar sua qualidade e a corrigir 

eventuais distorções detectadas. O Saresp constitui, 

assim, uma espécie de “bússola” para a reorientação das 
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ações da SEE/SP, especialmente no que diz respeito à 

capacitação dos recursos humanos do magistério, e do 

trabalho das escolas participantes. Mais ainda: ao envolver 

diretamente professores, alunos e pais em suas atividades, 

pretende contribuir para o fortalecimento e o 

aperfeiçoamento de uma cultura avaliativa não-punitiva e 

fomentadora de mudanças qualitativas na Educação no 

Estado de São Paulo. 

 

A QUEM SE DIRIGE O SARESP 

A preocupação central do Saresp é disponibilizar às 

escolas, às equipes pedagógicas e aos órgãos centrais da 

SEE/SP, bem como aos estudantes e suas famílias e à 

sociedade civil em geral, informações consistentes sobre a 

qualidade do ensino oferecido no Estado. Com isso, 

possibilita aos responsáveis pelas políticas educacionais, 

bem como educadores, o aprimoramento da gestão do 

sistema educacional e a adoção de procedimentos e 

estratégias pedagógicas capazes de contribuir 

efetivamente para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem. O Saresp permite também que os alunos e 

suas respectivas famílias, ao tomar ciência dos aspectos 
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positivos e negativos da escola, participem de forma mais 

efetiva de sua gestão, e que a sociedade civil obtenha 

elementos que lhe possibilitam melhor acompanhar, 

fiscalizar e demandar os serviços educacionais oferecidos 

à população. 

A participação no Saresp é compulsória para todas as 

escolas administradas pela SEE/SP. A participação das 

demais redes de ensino (municipal e particular) ocorre por 

adesão. 

 

O QUE O SARESP AVALIA 

Em suas primeiras edições, o Saresp avaliou 

habilidades cognitivas desenvolvidas pelos alunos durante 

o processo de escolarização em séries e componentes 

curriculares diversos. Nos últimos, porém, o Sistema vem 

se centrando na avaliação das habilidades cognitivas de 

Leitura e Escrita adquiridas pelos alunos ao longo de todas 

as séries dos Ensinos Fundamental e Médio. Está  

avaliando competências trabalhadas através dos cadernos 

do professor e alunos advindos da matriz curricular. 

Observa-se  ainda que cuida em recuperar o aluno, dar  

reforço para aqueles que tem dificuldade, dar  incentivo  
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propiciando  reforço e  recuperação, corrigir o fluxo, não 

permitir evasão. 

 

1- A COMPREENSÃO LEITORA- LER COMO 

SABER 

Ler é muito mais que decodificar um texto. É uma 

atividade de construção de sentido, um processo complexo 

durante o qual o leitor e o texto interagem, e terminaram, 

ambos, modificados. Ler é também, uma prática cultural 

relacionada a um determinado contexto (de experiências 

individuais e sociais, de propósitos, de saberes prévios 

sobre o mundo e a linguagem), a partir do qual o significado 

pode ser definido como produto variável, relativo, que se 

constrói socialmente. 

Ler é compreender, e a compreensão supõe muito 

mais do que um mero reconhecimento e transferência de 

significados. A compreensão implica uma reconstrução 

diante da multiplicidade de informações que um texto 

oferece, na qual são postos em funcionamento diversos 

saberes e operações que possibilitam a obtenção, a 

avaliação e emprego da informação textual segundo os 

objetivos de cada leitor.  
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A leitura, é, portanto, uma atividade complexa, que 

inclui habilidades, como atualizar conhecimentos prévios, 

fazer antecipações, confrontar o novo com o antigo, 

generalizar hipóteses e verificá-las, em um permanente 

desenvolvimento de avanço e retrocesso do leitor sobre o 

texto. 

Na escola, a leitura constitui, junto com a escrita, um 

dos principais objetos da educação formal em língua 

escrita. Mas além disso, entre tantos meios privilegiados de 

acesso ao conhecimento, a leitura está na base de todas 

as aprendizagens. Portanto, ensinar a ler, isto é, contribuir 

com o desenvolvimento de estratégias que permitam 

compreender o que se lê é uma das funções fundamentais 

da educação sistemática em toda as áreas do 

conhecimento. 

No caso específico da área de Língua, a leitura é um 

fazer. E quando o objeto de ensino é um fazer, trata-se de 

ensinar a língua para ensinar a ler e não de ler para ensinar 

a linguagem. Os conteúdos trabalhados em sala de aula 

devem levar à compreensão do que se lê e não ser 

trabalhado como objetos autônomos. O mero 

conhecimento descontextualizado do sistema escrito, 
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isolado de saberes que permitem seu uso, não é o 

suficiente para formar leitores (e escritores) eficientes. 

Nesse sentido, os docentes devem orientar a reflexão 

sobre os saberes escolhidos, para possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão de 

diferentes tipos de textos. Essa reflexão permite organizar 

progressivamente os conhecimentos e as conclusões 

elaboradas sobre as características dos textos ou sobre as 

questões gramaticais relevantes de cada um deles. Assim, 

é possível transcender o plano de cada situação particular 

e estabelecer atitudes que permitam adquirir ferramentas 

para o controle da compreensão leitora. Delia Lerner 

(1998) considera que: 

[...] o importante é evitar uma nova 

substituição do objeto de ensino, para formar 

leitores e escritores é necessário dedicar 

muito tempo didático à prática de leitura e à 

prática da escrita. Não corramos o risco de 

substituí-las outra vez por outros conteúdos: 

pouco ganharemos em relação à formação 

de leitores e escritores, se o tempo didático 

que antes era dedicado a trabalhar gramática 

oracional passar agora a ser usado para a 
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verbalização das características dos 

diferentes formatos textuais. (Lerner 1998). 

 

A leitura não se desenvolve espontaneamente. 

Constitui-se em saber que envolve outros saberes e ações, 

e, como tal, consiste em um conteúdo de ensino. Ler é um 

processo complexo no qual entram em jogo conhecimentos 

sobre a linguagem e o mundo, operações de pensamento 

e estratégias que indicam como ler em diferentes contextos 

ou situações de leitura. Isto significa que o ato de ler 

responde diversos objetivos (divertir-se, buscar 

informações, estudar, escrever), relacionados a textos de 

diversos gêneros (notícias, artigos de opinião, contos, 

poesia) e estruturas (narrativos, descritivos, 

argumentativos). 

Se o objetivo principal é o desenvolvimento da 

competência leitora, trata-se, pois, de selecionar os 

conhecimentos sobre a linguagem mais adequados para 

serem utilizados como esquemas de compreensão, e de 

graduá-los em função das estratégias que se quer 

desenvolver. Tudo isso tendo em vista as características 

dos alunos leitores, dos textos, do contexto e dos objetivos 
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específicos que orientam a atividade. Mas estando a leitura 

na base de todas as aprendizagens, ensinar o que, como 

e para que ler é responsabilidade de todas as áreas do 

conhecimento que constituem o currículo. 

O “bom leitor” não nasce, é feito. A leitura pode e deve 

ser ensinada, cabendo à escola conseguir desenvolver 

competências nesse saber socialmente significativo. A 

leitura tal como é praticada na escola estabelece uma 

separação entre leitura escolar, de caráter obrigatório, 

importante, feita para aprender, e a leitura informal, que o 

leitor faz quando quer, fora da instituição escolar, pelo mero 

prazer de ler. Por sua vez, a leitura, por vezes como é 

trabalhada na escola, propõe um modelo passivo de leitor, 

que deve transferir significados mais que construírem 

sentidos. 

Toda proposta de leitura escolar deve informar o 

aluno sobre os objetivos que se pretende alcançar com 

essa atividade. Se o aluno puder escolher livremente o 

texto, o papel do professor é ficar atento sobre a escolha 

feita, alertando o aluno sobre eventuais dificuldades que o 

texto poderá trazer. Um texto é significativo ou não apenas 

quando interessa, mas também quando temos condição de 
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enfrentá-lo, tendo em vista nossos conhecimentos prévios. 

Se o aluno não puder escolher o texto, mas tiver de seguir 

uma indicação feita pelo professor, é preciso justificar ao 

aluno a razão da escolha e definir os aspectos que deve 

centrar sua atenção para atingir as metas pretendidas. O 

objetivo da leitura indica o que e como ler: se prestamos 

atenção nos detalhes, se devemos nos preocupar em 

extrair uma ideia global, se fazemos uma leitura superficial 

ou mais demoradas; em resumo, o que devemos 

selecionar e quais informações interessam-nos. 

Saber ler é ser capaz de realizar um processo de 

verificação e antecipação da ida e volta, que leva à 

formação de uma dimensão virtual do texto. Todo texto 

(especialmente literário) tem informações implícitas que 

devem ser explicitadas pelo leitor na busca da coerência 

que não está nele e nem no texto, mas sim que surge como 

produto da interação entre ambos e o contexto.  

Mas também “saber ler” é poder conhecer palavras, 

hipóteses e temas: significados e relações; repor 

significados segundo o contexto e reconhecer a informação 

implícita; antecipar e inferir; ler focalizado ou integralmente 

ou simplesmente “passar os olhos”. O “bom leitor” tem 
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incorporado estas habilidades e utiliza-as (porque sabe 

utilizá-las) como estratégias de compreensão segundo o 

texto e a situação de leitura. Enfim, tanto os conhecimentos 

linguísticos como os saberes, crenças e pressupostos 

sobre o mundo, dos textos e dos contextos nos quais estes 

se manifestam, intervêm na compreensão. Sua atualização 

a partir do uso de estratégias de leitura adequadas ao texto 

e à situação (que incluem os objetivos que procuramos 

alcançar ao ler), torna-se fundamental na hora de 

compreender. 

 

2- A LEITURA NA ESCOLA 

A principal finalidade da escola hoje é formar alunos 

capazes de exercer sua cidadania, compreendendo 

criticamente realidades sociais e nela agindo efetivamente. 

Para tanto coloca-se como fundamental a construção da 

proficiência leitora do aluno. 

Ao mesmo tempo que a escola precisa criar interação 

com os diferentes aspectos envolvidos no processamento 

do texto, a própria proficiência leitora dos alunos é 

condição para esse processo de apropriação, pois a escola 
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é uma instância social de interação verbal que se vale do 

conhecimento da linguagem escrita. 

Perrenoud, (2002, p.2), enfatiza que “o objetivo agora 

não é só passar conteúdos, mas preparar todos para a vida 

na sociedade moderna”. E Gardner, (1999, p. 262), 

confirma declarando que: 

 

Necessitamos de cidadãos que pensem 

cientificamente acerca de novas descobertas 

(clonagem) e novas opções pessoais (aceitar 

ou não submeter-se à triagem genética) de 

cidadãos que possam pensar historicamente 

sobre sua própria sociedade e que possam 

recorrer ao discernimento histórico e político 

na medida em que este determina como 

votar em referendo ou como escolher entre 

candidatos com diferentes filosofias e 

programas políticos, cidadãos que 

reconheçam a moralidade e a beleza (e sua 

ausência) e se esforcem para praticar essas 

virtudes em suas próprias vidas. Esses 

objetivos requerem currículos e instrução 

que exponham as ideias e abordagens 

essenciais das mais importantes disciplinas 

acadêmicas, não aqueles que costuma cobrir 
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todos os tópicos ou preparam tal somente 

para adquirir um diploma no final do curso. 

(Gardner, 1999, p.262). 

 

 

3- SOMOS TODOS MAUS LEITORES 

          A pesquisa realizada sobre o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), demonstra resultados 

preocupantes: a escola de educação básica, pública ou 

privada, no Brasil, não forma bons leitores. Falta aos jovens 

o domínio da leitura compreensiva, isto é, ler e entender o 

que lê. Tarefa básica da escola, mas em processo de ser  

apreendida pelo aluno. A leitura é uma habilidade 

complexa. 

          Os dados do Enem segundo o Inep na correção da 

prova de redação avalia o domínio da norma padrão da 

língua escrita; a compreensão da proposta de redação; a 

capacidade de selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista, o conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários a construção da 

argumentação e propostas de intervenção relacionada ao  
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problema abordado respeitando os direitos humanos. Isso 

se constrói a partir de boas leituras. 

          Os alunos quando não apresentam uma evolução se 

dá porque a concepção de leitura gerada no meio escolar 

pode ter sido inadequada para o aprendizado das 

habilidades linguísticas (ler, escrever, falar, estudar e 

entender). 

          A escola tem concebido a leitura como um simples 

ato de ler, é necessário promover reflexões em grupos, 

adequar práticas pedagógicas às necessidades 

educacionais dos alunos sendo elas diferenciadas, 

modificadas, diversificadas onde o professor possa mediar 

e auxiliar seus alunos a superar dificuldades de leitura e 

escrita. 

O aprendizado da leitura, porém, se efetiva, no 

ensino fundamental e no ensino médio, somente com a 

compreensão leitora. Já é realmente, leitura, quando o 

aluno lê o texto e dá sentido ao texto lido. 

Sem que tenham a leitura compreensiva, os jovens 

brasileiros, por vezes,  na hora do exame nacional, fazem 

uma leitura superficial e fragmentada do enunciado das 

questões, o que explica a opção por alternativas de 
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resposta dissociadas do contexto da questão e escolha de 

afirmações e argumentos contraditórios e mutuamente 

excludentes. 

A escola precisa caracterizar as dificuldades encontradas 

no início do ensino-aprendizagem da leitura e da escrita.  

Isso fará com que os jovens do ensino médio, 

compreendam que o mundo da leitura requer pessoas com 

o olhar crítico e argumentativo sobre os grandes temas da 

vida em sociedade e da contemporaneidade. Os dados do 

Enem revelam, portanto, o quanto a nossa escola precisa 

avançar para atingir os ideais da sociedade letrada. É uma 

exigência da sociedade informática a leitura compreensiva, 

fundamental para o desenvolvimento humano dos jovens, 

seu exercício de cidadania e qualificação para o mundo do 

trabalho. 

 

 

4- OS PROCEDIMENTOS DA LEITURA 

Toda leitura que fazemos é orientada pelos objetivos 

e finalidade que temos ao realizar a leitura, e estes 
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objetivos determinam a escolha que tornarão o processo 

de leitura mais eficaz. Assim: 

a) Se estamos realizando uma pesquisa sobre 

determinado assunto, investigaremos quais obra podem 

abordar esse assunto, selecionando as que nos parecerem 

adequadas para uma leitura posterior: leremos o título, 

identificaremos o autor, leremos a apresentação da obra, 

procurando antecipar se há alguma possibilidade de 

aquele portador tratar do assunto; procuraremos no índice 

se há algum capítulo ou seção que aborde o tema, por 

exemplo; 

b) Nessa mesma pesquisa, selecionada a obra, 

procuraremos ler apenas os tópicos referentes ao assunto 

de nosso interesse, e não, necessariamente, a obra toda; 

c) Se estivermos estudando determinada questão, 

leremos o texto intensivamente, procurando compreender 

o máximo do que foi dito pelo autor; 

d) Se estivermos procurando revisar nossos textos 

para torná-los mais adequados, um dos nossos 

procedimentos será buscarmos todos os elementos que 

possam provocar um efeito de sentido diferente daquele 

que pretendemos e eliminá-los. 
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Os objetivos que orientam a leitura podem ser vários: 

a) Ler para obter uma informação específica; 

b) Ler para obter uma informação geral; 

c) Ler para seguir instruções (de montagem, de 

orientação geográfica); 

d) Ler para aprender; 

e) Ler para revisar um texto; 

f) Ler para construir repertório- temático ou de 

linguagem- para produzir outros textos; 

g) Ler oralmente para apresentar um texto a uma 

audiência (numa conferência, num sarau, num 

jornal); 

h) Ler para praticar a leitura em voz alta para uma 

situação de leitura dramática, de gravação de áudio, 

de representação; 

i) Reler para verificar se houve compreensão; 

j) Ler por prazer poético. 

 

A estes objetivos correspondem também vários 

procedimentos: 

a) Uma leitura integral (leitura sequenciada e extensiva 

de um texto; 
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b) Uma leitura inspecional (quando se utiliza de 

expedientes de escolha de textos para leitura 

posterior); 

c) Uma leitura tópica (para identificar informações 

pontuais no texto, localizar verbetes em um 

dicionário ou enciclopédia); 

d) Uma leitura de revisão (para identificar e corrigir, 

num texto dado, determinadas inadequações sobre 

uma referência estabelecida); 

e) Uma leitura item a item (para realizar uma tarefa 

seguindo comandos que pressupõem uma 

ordenação necessária); 

f) Uma leitura expressiva. 

    Ter clareza dos objetivos que orientam a nossa leitura 

nos possibilitará selecionarmos os procedimentos mais 

adequados para realizá-la. Ler, como se vê, é uma 

atividade complexa. A proficiência leitora envolve o 

domínio dos aspectos discutidos acima. 

    Nessa perspectiva, qual é a tarefa que cabe à escola? 

 

5- PRIVAÇÃO DA LEITURA 
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Um aluno que não compreende o que lê  também não 

o fará  na hora de ler um problema de matemática ou na 

hora de fazer um exercício de Física ou Química. Terá 

adiante dificuldades de compreender ou  encontrar  sentido  

em ler um Machado de Assis ou ler os versos de um 

Camões que estão parafraseados na sua canção predileta 

de uma Legião Urbana. 

Um aluno que constantemente fracassa é empurrado 

de forma perversa para a evasão escolar, temos muito a 

fazer nesse aspecto.  

Uma última palavra: a privação da leitura interfere no 

desenvolvimento da personalidade dos alunos. Um aluno 

com deficiência de leitura será levado ao desânimo e até a 

desistência de estudar e formar-se. 

Numa sociedade de informação, ler ou escrever bem 

é condição de superação da desigualdade social. A leitura 

vai além do repertório de palavras que brotam do alfabeto. 

Ler é compreender, interpretar, descobrir e criar sobretudo 

desfrutar do reino do conhecimento. 

É papel da família a inclusão dos filhos ao mundo da 

leitura. Uma das reclamações mais frequentes de pais com 

filhos em idade escolar é a de que as instituições de ensino, 
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públicas ou privadas,  não têm dado uma resposta 

adequada e, em tempo hábil, às crianças que sofrem com 

as dificuldades de leitura e de escrita no Ensino 

Fundamental. 

A escola precisa ser potente e atender ao desafio de 

trabalhar com as necessidades educacionais das crianças 

especiais, especialmente às relacionadas com as 

dificuldades de linguagem como dislexia, disgrafia e 

disortografia. 

Auxiliar os pais quando  relatam, por exemplo, as 

dificuldades de linguagem de seus filhos. Educandos, aos 

8 ou 9 anos de idade, que apresentam leitura e escrita ou 

ortografia ainda em formação. É a idade não só da 

aquisição, mas do desenvolvimento da linguagem.  

As causas das deficiências linguísticas são muitas, 

mas a proposta de buscar construir nas crianças o domínio 

e habilidades básicas em leitura e escrita  não deve ser 

descartada como a mais importante para formação de 

ideias, opiniões e posicionamento individual numa 

sociedade que exige de nós cada vez mais engajamento. 

A escola,  auxilia a tomada de decisão e adequação 

das ações para tanto, ensinar bem  favorece que a  longo 
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prazo as crianças na última etapa da educação básica, ou 

quando jovens, tenham desempenho eficiente na hora de 

ler um livro ou de escrever um texto para concurso ou 

vestibular. 

Em alguns casos, os alunos com dificuldades 

específicas de lectoescrita, já no final do primeiro ciclo do 

ensino fundamental, fazem a troca dos fonemas simétricos: 

t/d, f/v, b/p principalmente. Muitos pais, são aconselhados 

e podem contar com  profissionais como fonoaudiólogos, 

pediatras, neurologistas e psicopedagogos na busca de 

superação do problema. 

Contar com a parceria dos profissionais da saúde  

junto aos professores desenvolvendo ações educativas 

para apoio e efetivação das aprendizagens pode ser uma 

estratégia. 

Cada vez mais, a ajuda desses profissionais que se 

dedicam à reeducação linguística, diagnóstico e 

intervenção, criam condições mais propícias de 

aprendizagem. 

Os problemas de leitura e escrita podem ter resposta 

eficaz no meio escolar, num trabalho interdisciplinar, 
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contando, é claro, com a ajuda externa de profissionais da 

psicologia, da fonoaudiologia e da medicina. 

O professor, principal agente do processo 

reeducador, deve ser, o mais aplicado, o mais qualificado, 

nas questões referentes à pedagogia da lectoescrita. 

Sem um trabalho consistente da escola, as trocas de 

letras simétricas, por exemplo, tendem a persistir por toda 

a vida escolar. Em alguns casos, claro, com menos 

frequência. Em outros, uma síndrome que acompanhará a 

criança, o jovem e o adulto por toda a sua vida. 

É primordial o trabalho de reeducação linguística, isto 

é, formar a consciência fonológica dos sons da fala. 

Ensinar bem as vogais e as consoantes da língua materna. 

É esta consciência fonológica ou linguística que fará com 

que a criança, ao escrever palavras com letras simétricas, 

pense e repense sobre o processo da escrita alfabética. 

A atitude positiva do professor tem impacto na 

alfabetização, acreditar que o aluno pode aprender é a 

melhor atitude de um professor para chegar a um resultado 

positivo em  termos de alfabetização, diz Ana Teberosky. 
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As crianças precisam aprender e apreender essas 

informações da linguagem, da leitura e do cálculo, com 

clareza e de forma prazerosa, lúdica. Quem sabe, ensina. 
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE 
SURDOS 

 
Priscila Domingues Lacintra 

 
Educação dos surdos no contexto mundial  

  
 

Bartollo Della Marca d'Ancora (séc. XIV) foi 
possivelmente o primeiro escritor a defender a 
possibilidade de instruir os surdos na Língua de Sinais.  
Rodolfo Agricola (séc. XVI) – 1528 – Conheceu surdo 
congênito que compreendia a escrita e se expressava por 
meio dela.  

Dando continuidade às discussões sobre qual 
método deveria ser adotado na educação de surdos (oral 
ou gestual), outros congressos e conferências foram 
realizados em Paris, ainda na década de setenta do século 
dezenove. A história da educação do surdo estava para ser 
mudada, embora outras questões tenham sido discutidas 
nesse I Congresso Internacional (o risco do casamento 
entre consanguíneos, o direito de o surdo ter as mesmas 
oportunidades educacionais que os ouvintes), o eixo 
central do debate foi certamente, a escolha do melhor 
método para educar o surdo. Neste sentido, os primeiros 
passos em direção ao Congresso de Milão já estavam 
sendo dados, o oralismo, então, estava a caminho.  

Segundo Nogueira (1997), aconteceu na Itália, em 
Milão, em 1880, o II Congresso Mundial sobre a educação 
de surdos, no qual a utilização simultânea da fala e dos 
sinais é considerada como uma desvantagem que impedia 
o desenvolvimento da fala, da leitura labial e da precisão 
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das ideias. É declarado que o método oral puro deve ser 
adotado de forma oficial e definitiva. Nesse sentido, o 
Congresso de Milão é considerado um marco na história da 
política institucional de erradicação da língua de sinais, e 
também da exclusão radical dos profissionais surdos do 
ambiente educacional. Esse Congresso internacional 
reuniu profissionais ligados à educação de surdos, sendo 
que dois terços dos 174 congressistas eram italianos. Os 
demais eram franceses, suecos, ingleses, alemães, suíços 
e americanos. Cabe aqui evocar que, dentre todos os 
congressistas, apenas uma era surda. O Congresso 
festeja, então, a vitória do oralismo sobre a inferioridade da 
língua gestual.  

Com a Língua de Sinais abolida, a primeira medida 
educacional foi proibir o uso da língua de sinais, obrigando 
os alunos surdos a sentarem sobre suas mãos, e 
chegavam a amarrá-las, a única forma então de se 
comunicar era através da escrita. Posteriormente, 
retiraram-se as pequenas janelas de vidro das portas das 
salas de aula, para coibir a comunicação sinalizada entre 
os alunos. Os professores surdos e seus auxiliares foram 
dispensados de todas as escolas e dos institutos.  

Na década de 60 a Língua de sinais volta a ser 
adotada, mas ligada à comunicação oral, surgindo então o 
conceito da Comunicação Total.  

Revendo, então, os traços históricos que tecem a 
“trama” da educação para os surdos, observa-se que há 
diferentes propostas ou tentativas de sistematizar a práxis 
pedagógica desses alunos. A partir do século XVIII foram 
criados espaços educativos com a finalidade principal de 
educar crianças surdas. Essas escolas eram divididas em 
dois grandes grupos: aquelas que defendiam a tese de que 
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a educação do surdo devia ser orientada a partir de sua 
oralização – abordagem oralista; e aquelas que relevavam 
a linguagem de sinais utilizada pelos surdos e concebiam 
que essa mesma linguagem devia ser reconhecida e usada 
no âmbito escolar – abordagem gestualista.  

Cabe ainda esclarecer que, independentemente 
de os surdos serem vistos como humanos ou não, como 
educá-los passa, então, a ser o problema da educação 
destas pessoas, o que, nos dias de hoje ainda se verifica.  
Destacados os principais fatos que concorreram para o 
início da educação de surdos, ao longo dos últimos quatro 
séculos, passemos a focalizar os acontecimentos mais 
relevantes, que contribuíram para o início do trabalho 
educacional com o surdo, no Brasil.  

  
Educação de Surdos no Brasil  

  
  

O retrospecto de alguns fatos que marcaram o 
início do processo educacional dos alunos surdos, no 
Brasil:   

Segundo Rinaldi (1998), em 1855 chegou ao Brasil 
o francês Ernest Huet, portador de surdez congênita. O ex-
diretor do Instituto de Surdos de Paris trouxe sua 
experiência de mestrados e cursos, afim de comprovar a 
capacidade do surdo na área da Educação, - pois até então 
no Brasil não tinham políticas públicas nesta área, os 
surdos eram abordados em ações assistencialistas. 
Seus trabalhos contaram com o apoio de D. Pedro II, que 
ajudou a colocar em funcionamento o Instituto de Surdos-
Mudos, a princípio instalado no Centro do Rio de Janeiro. 
Mas o francês só alcançou seu objetivo em 26 de setembro 
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de 1857, com a fundação do Instituto Nacional de 
Educação do Surdo (INES), atualmente em Laranjeiras, no 
Rio de Janeiro. Através dos ensinamentos de Huet, a 
Língua de Sinais se difundiu e desenvolveu no Brasil. 
Durante anos, o INES foi a única escola especial para 
surdos. Tanto assim que até hoje é considerada o mais 
importante referencial educacional.  

Apesar de proibida (a língua de sinais), por meio 
de atitudes repressoras adotadas pelos profissionais 
responsáveis pela educação do surdo, o método 
de L’Epée: continuou no Brasil até 1901.   

O INES foi criado para atender a uma parte da 
população afetada por sequelas de doenças 
infectocontagiosas e doenças sexualmente transmissíveis, 
promovendo a proteção e amparo, dedicando-se a 
alfabetização de crianças, no começo o Instituto só 
aceitava crianças do sexo masculino. Inicialmente tinham 
como estratégia pedagógica à língua de sinais, mas em 
1911 surgiu a tendência de adotar oralismo puro.  

Feitas essas considerações acerca da língua de 
sinais, retomemos um outro ponto que marcou (ainda 
marca) a trajetória educacional do surdo no Brasil. De fato, 
não se pode omitir o fato de que o INES, seguindo a 
tendência mundial, em 1911, adota o método oral em todos 
os conteúdos focalizados do currículo. Nos anos seguintes, 
o Instituto caminhou para a concepção oralista na 
educação de surdos e, em 1930, instaurou-se 
definitivamente a visão clínica, quando o Instituto passou a 
fazer parte do Ministério da Educação e Saúde.  

Ainda assim, a língua de sinais foi aceita em sala 
de aula até 1957, quando a diretora Ana Rímola de Faria 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Priscila Domingues Lacintra 2123 

Doria, assessorada pela professora Alpia Couto, proibiu 
oficialmente o uso de sinais em classe.  

Se, por um lado, há uma ação repressiva para 
vigiar e punir o surdo que se utilizasse da língua de sinais, 
por outro, há uma reação dos próprios surdos que 
continuam a “falar” através dos sinais, não nas salas de 
aula do Instituto, mas fora delas e principalmente nas 
“comunidades” que começam a tomar forma nos principais 
centros urbanos do país.  

Em 1923 surgiu a Associação Brasileira de 
Surdos, houve grande mobilização pelo direito de um 
ensino em Língua de Sinais.   

A atenção para as mulheres foi dada pela primeira 
vez em 1929, quando foi criado o Instituto Santa Teresinha 
(fundado neste mesmo ano, na cidade de Campinhas, São 
Paulo), adotou até 1990 o método oral na educação dos 
surdos, posteriormente foram instalados nas salas de aula 
equipamentos destinados à reeducação auditiva, a partir 
dessa época a escola passou a desenvolver o método 
bilinguismo, até os dias de hoje.  

Mesmo no INES, durante muito tempo, 
predominou a metodologia oralista e desencadeou uma 
série de divergências entre surdos e profissionais. Com o 
tempo o movimento em defesa do surdo ganhou força, e 
mesmo durante o período de ditadura militar os surdos 
lutaram por maiores condições e qualidade de vida. Em 
1971, foi fundada a Federação Brasileira de Surdos, 
presidida pelo primeiro padre surdo, Vicente de Paula 
Penido Burnier. Só em 1977 foi criada a FENEIDA, 
Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Deficientes Auditivos, composta apenas por ouvintes 
envolvidos com a problemática da surdez. Em 1983, a 
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comunidade surda criou uma Comissão de Luta pelos 
Direitos dos Surdos, uma entidade não legalizada, com 
trabalho significativo, porque buscava os direitos dos 
surdos como cidadãos. Nessa época esta Comissão 
reivindicou a participação efetiva das pessoas surdas como 
membro da Diretoria da FENEIDA, o que foi negado por 
não acreditarem na capacidade do surdo de dirigir uma 
entidade. No entanto a Comissão formou chapa e 
conquistou em Assembleia Geral da presidência por um 
ano. Foi reestruturado o Estatuto e a Entidade ganhou a 
denominação de FENEIS em nova Assembleia Geral em 
16 de maio de 1987. Após a eleição, Ana Regina e Souza 
Campello, Coordenadora da Comissão de Luta pelos 
Direitos dos Surdos, assumiu a presidência da FENEIS 
juntamente com outros membros da Comissão, como o Sr. 
Fernando de Miranda Valverde e o Presidente, Sr. Antônio 
Campos de Abreu.  No entanto, em 1990, foi fundada a 
Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos dos 
Surdos (APAS), representada por pais de surdos. Essa 
iniciativa dividiu um pouco o grupo de trabalho, mas a 
FENEIS respeitou a decisão, acreditando no trabalho em 
conjunto, com a integração de todos: surdos, ouvintes, pais 
e profissionais. A FENEIS conquistou também sua sede 
própria, em 8 de janeiro de 1993, com seus próprios 
recursos, sem apoio governamental.  

Quanto ao método adotado por Huet para a 
educação de surdos, naquela época, supõe-se que era a 
“didática especial dos surdos-mudos”, ou seja, o mesmo 
processo utilizado por L’Epée e Sicard no Instituto de 
Surdos de Paris. Huet também se interessou pela 
formação de professores de surdos, porém o pouco tempo 
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de permanência no Brasil não foi suficiente para que essa 
profissão pudesse se desenvolver.  

Cabe esclarecer que a retomada da Federação 
pelos surdos é permeada de significados, pois simboliza 
uma vitória, mostrando suas capacidades aos ouvintes que 
os consideravam, deficientes, incapazes de opinar e 
decidir sobre seus próprios assuntos e, entre eles sublinha 
o papel da linguagem na educação regular. Desnuda, 
ainda, uma mudança de perspectiva, ou de representação 
discursiva, a respeito de si próprios: ao alterarem a 
denominação “deficiente auditivo”, impressa na sigla 
FENEIDA, para “Surdos”, em FENEIS, deixam claro que 
recusavam o atributo estereotipado que normalmente os 
ouvintes ainda lhes conferem, isto é, o de serem 
“deficientes”.   

A história da educação de surdos no Brasil não se 
restringe apenas à fundação de uma escola residencial, no 
Rio de Janeiro, por Huet. Outras iniciativas foram surgindo 
em outros centros do país.  

Na cidade de São Paulo, foi à iniciativa particular 
e religiosa que marcou o início do atendimento educacional 
do surdo (1933), tornando-se opção única por quase duas 
décadas. Somente em 1950 surgiram as primeiras 
iniciativas da rede municipal de ensino e de pais de surdos, 
as quais originaram, respectivamente, o Instituto Hellen 
Keller e o Instituto Educacional de São Paulo (hoje 
DERDIC2, ligado a PUCSP). Já a rede estadual de ensino 
manifestou-se a partir de 1957, com a criação de cinco 
classes especiais para atender o aluno surdo, dentro de 
escolas regulares. Tanto o Instituto Hellen Keller quanto o 
Instituto Educacional de São Paulo (DERDIC) utilizavam-
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se do método oral, através de intenso “treinamento de fala, 
de comunicação oral e linguagem”.  

A meta principal de todas estas escolas especiais 
era desenvolver um trabalho, mais precisamente, na 
primeira fase do ensino fundamental e, encaminhar os 
alunos surdos às escolares regulares para que fossem 
“integrados” juntos aos ouvintes. O elemento chave desta 
“integração” era, sem sombra de dúvidas, a oralização 
destes alunos adquirida via “treino de fala”.  
Tradicionalmente, a educação de alunos surdos, ocorreu 
em ambientes especiais, separados de crianças ouvintes, 
pelo menos para o ensino básico. Apenas eram 
encaminhadas para a escola comum, aquelas crianças que 
se mostrassem aptas a acompanhar a rede regular de 
ensino, isto é, que tivessem adquirido uma fala boa e 
inteligível e tivessem também uma boa leitura labial, além 
de já estarem alfabetizadas. A esses surdos não era 
permitido usar qualquer gesto além dos naturais, com a 
justificativa de que esses acabavam por inibir a iniciativa, 
ou o desejo, da criança pela fala.  

Do final do século XIX até o final da década de 60 
do século XX, o método oral se manteve dominante na 
educação do surdo. Neste período a língua de sinais foi 
poucas vezes usada na escola, pois os professores 
acreditavam que os surdos deveriam, em primeiro lugar, 
aprender a “falar”. Como exposto antes, havia a crença de 
que a fala era a chave não só para o surdo ser alfabetizado, 
mas também para ser integrado junto aos ouvintes.  

No final da década de 70, a Comunicação Total, 
após a visita de Ivete Vasconcelos, professora de surdos 
na Universidade Gallaudet. A Comunicação Total é, como 
defendida por seus proponentes brasileiros, uma filosofia 
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que, no trabalho escolar, traduz-se por uma “completa 
liberdade” de quaisquer estratégias, que permitem o 
resgate de comunicações, total ou parcialmente 
bloqueadas. Não apenas a LIBRAS, mas também os 
portugueses acabavam tendo o mesmo estatuto de 
comunicação da “linguagem” artística (teatro, desenho, 
expressão corporal, etc.).  

Assim, é permitida ao aluno surdo a utilização de 
todos os recursos possíveis e imagináveis, tais como: 
mímica, gestos, língua de sinais, fala, leitura labial e leitura-
escrita. Cabendo à criança surda “escolher” os recursos 
comunicativos apropriados a uma dada situação.  

Face às críticas feitas à adoção da Comunicação 
Total na educação de surdos, são iniciadas no Brasil as 
primeiras discussões sobre a implantação do bilinguismo 
enquanto proposta educacional a ser utilizada nas escolas 
brasileiras.  

Em 1999 foi encaminhado para o MEC/SEESP 
pela FENEIS o documento 008561/1999 intitulado “Que 
Educação nós Surdos Queremos”, construído pela 
comunidade surda, no V Congresso Latino Americano 
de Educação Bilíngue para Surdos, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, que teve como 
consequência o documento a “Diretrizes para a Educação 
dos Surdos”.  

Depois de tantos contrastes, finalmente em 2002, 
a língua gestual é reconhecida no Brasil, através da Lei N. 
º 10.436, de 24 de abril de 2002, que legaliza a LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) como forma de expressão do 
surdo, uma língua oficial, com gramática e estrutura 
própria, que caracteriza a comunidade surda brasileira.  
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EDUCAÇÃO E O ENSINO DA CULTURA AFRO-

BRASILEIRA E AFRICANA 

 

Valdete Peixinho 

 

O ensino de Cultura Afro-brasileira e Africana no Brasil é 

primordial para a identidade negra do país. Segundo Darcy 

Ribeiro, na obra “O Povo Brasileiro” há uma lógica de 

branquização em que a população rejeita a miscigenação: 

“a característica distintiva do racismo brasileiro é 

que ele não incide sobre a origem racial das 

pessoas, mas sobre a cor de sua pele. Nessa escala, 

negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e 

como tal meio branco, e se a pele é um pouco mais 

clara, já passa a incorporar a comunidade branca. 

Acresce que aqui se registra, também, uma 

branquização puramente social ou cultural. É o 

caso dos negros que, ascendendo socialmente, 

com êxito notório, passam a integrar grupos de 

convivência dos brancos, a casar-se entre eles e, 

afinal, a serem tidos como brancos. A definição 

brasileira de negro não pode corresponder a um 

artista ou a um profissional exitoso. Exemplifica 

essa situação o diálogo de um artista negro, o 

pintor Santa Rosa, com um jovem, também negro, 

que lutava para ascender na carreira diplomática, 

queixando-se das imensas barreiras que 

dificultavam a ascensão das pessoas de cor. O 

pintor disse, muito comovido: “Compreendo 

perfeitamente o seu caso, meu caro. Eu também já 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Valdete Peixinho 2132 

fui negro” (RIBEIRO, 1998, apud VENTURINI, 

2001, p. 57). 

 

O artigo de Hebe Maria Mattos, O Ensino de História e a 

luta contra a discriminação racial no Brasil, traz ideias gerais, 

ainda que ilustrativas, para demonstrar sensibilidade e iniciativa 

ao levar a temática: o ensino da História da África. Mattos relata 

sobre a necessidade de reflexão sobre questões teóricas e 

espaciais. Se existia uma tendência dos estudos anteriores de 

olhar o negro no Brasil, a proposta da autora, influenciada pelas 

reflexões do britânico Paul Gilroy, é de perceber a África, os 

africanos, e a identidade negra do país dentro de um contexto 

histórico mais abrangente: o Mundo Atlântico.  

“[...] Gilroy aborda este processo [a afirmação de 

novas identidades negras] como construção 

política e histórica fundada em diferentes trocas 

culturais (africanas, americanas e europeias) 

através do Atlântico, desde o tráfico negreiro, na 

qual a questão das origens interessa menos que as 

experiências de fazer face à discriminação através 

da construção identitária e da inovação cultural”. 

(MATTOS, 2003: 129-130). 

 

Os planos de aulas devem partir do ponto que a Cultura 

Africana foi passada por meio da oralidade, de geração em 

geração, esta cultura tem a identidade própria de um povo, e 
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inclusive com uma potência expressiva e pedagógica para a 

transmissão de tais ensinamentos: 

“Estou convencido que os esforços dos povos da 

África para conquistar ou reforçar sua 

independência, assegurar seu desenvolvimento e 

consolidar suas especificidades culturais devem 

enraizar-se em uma consciência histórica 

renovada, intensamente vivida e assumida de 

geração em geração” (M’BOW). 

 

Como conclusão pode-se dizer que a utilização efetiva das 

diferentes linguagens artísticas auxilia o trabalho do educador em 

sala de aula favorecendo assim, a aquisição de conhecimento, o 

desenvolvimento das diferentes habilidades motoras, cognitivas, 

interpessoais, etc. Essas atividades não só promovem momentos 

prazerosos, mas permite a expressão, a autonomia, o 

protagonismo, o convívio, entre outras coisas. 

“[...] abordagem da história da África no mesmo 

nível de profundidade com que se estuda a história 

europeia e suas influências sobre o continente 

americano; a segunda passa por historicizar o 

processo de racialização dos negros nas Américas, 

em suas relações com a memória da escravidão, e 

suas implicações em termos de definição de 

direitos civis nos países do continente; a terceira, 

incorporar, à formação de professores, a 

historiografia mais recente sobre a história da 

escravidão no Brasil; e, por fim, a quarta, de 

forma mais incisiva, incorporar à formação de 

professores do ensino fundamental as novas 

pesquisas que abordam, historicamente, 

experiências concretas de criação e de 
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transformações culturais identitárias, na 

experiência da diáspora africana”. (MATTOS, 

2003, p. 127-136). 

 

A metodologia de ensino voltada para a utilização das 

diferentes manifestações culturais do povo africano no campo da 

arte, teatro, dança, música, culinário, religião atrai e motiva o 

educando a participar das aulas e refletir sobre o racismo e a 

desigualdade.  O aluno se apropria da prática pedagógica, passa a 

ser protagonista no processo de ensino-aprendizagem e o 

professor passa a ser visto como mediador nessa relação. 

“O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, evitando-se distorções, envolverá 

articulação entre passado, presente e futuro no 

âmbito de experiências, construções e 

pensamentos produzidos em diferentes 

circunstâncias e realidades do povo negro. É um 

meio privilegiado para a educação das relações 

étnico-raciais e tem por objetivos o 

reconhecimento e valorização da identidade, 

história e cultura dos afro-brasileiros, garantia de 

seus direitos de cidadãos, reconhecimento e igual 

valorização das raízes africanas da nação 

brasileira, ao lado das indígenas, europeias, 

asiáticas”. (BRASIL, 2009). 

 

O preconceito racial deve ser discutido das escolas com a 

finalidade de detectar a práxis dos educadores no que diz respeito 

a situação de preconceito existente no âmbito escolar: 
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“As escolas, ao não estarem atentas aos aspectos 

culturais e às relações raciais e desprivilegiarem 

discussões sobre esses temas, acabam por adotar 

práticas e discursos que valorizam determinada 

ordem social, estimulando os alunos a se adaptar 

a ela e aceitar como natural que desigualdades 

sociais e culturais sejam consideradas “déficits” 

individuais”. (SOUZA, 2005 p. 03). 

 

No entanto, mesmo com a obrigatoriedade do ensino da 

Cultura Afro-brasileira e Africana no Brasil "a educação brasileira 

ainda não fornece aos usuários de equipamentos educacionais acesso 

à diversidade cultural para cada cidadão, para a cultura universal que 

é exclusiva de sua comunidade, região e país" (MACEDO, 2008, 

91).  

Discutir estratégias de ensino é compreender, por 

exemplo, a importância de incluir não só da cultura afro-

brasileira, mas também o ensino das culturas indígenas no 

currículo escolar, pois esta atitude torna a prática docente 

significativa para a conscientização sobre a identidade e 

miscigenação brasileira, isso significa compreender as nossas 

raízes e conhecer a nossa própria história, alcançando assim o 

objetivo principal da escola que é o de ensinar, formando 

cidadãos críticos e éticos: 

“A lei enfatiza o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 

no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 
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negro e o índio na formação da sociedade 

nacional. Resgata assim as suas contribuições nas 

áreas social, econômica e política, pertinente à 

história do Brasil”. (BORGES, 2010, p. 76). 

 

  

LEI 10.639/03 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil 

de 1988 foi criada para garantir os direitos de todos os cidadãos 

brasileiros. A constituição representa um avanço na defesa dos 

direitos humanos e, em especial, na formulação de leis para 

combater a discriminação racial. No seu artigo 5º observa-se a 

seguinte descrição:  

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes”. (BRASIL, 2009).  

 

Antes deste artigo, vários grupos sociais sofreram por 

falta de proteção de defesa de seus direitos. Não que hoje a 

descriminação racial não aconteça, infelizmente ainda é bem 

comum no cotidiano, mas o registro na constituição prevê que é 

obrigação da União:  

“Assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
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valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem 

interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 

Deus, a seguinte Constituição da República 

Federativa Do Brasil”. (BRASIL, 2009). 

 

É necessária a inclusão da discussão da questão racial, 

como parte integrante da matriz curricular tanto dos cursos da 

licenciatura para a educação infantil, aos anos iniciais e finais da 

educação fundamental, educação média, educação de jovens e 

adultos, como processos de formação continuada de professores, 

inclusive de docentes no ensino superior (BRASIL, 2009). 

Podemos ressaltar a promulgação das leis: 10.639/2003 

(BRASIL, 2009), que coloca a necessidade de se trabalhar 

conteúdos de História e Cultura Afro-brasileiras no ensino 

público e privado brasileiro. 

Infelizmente, mesmo com a efetivação e a difusão destas 

medidas ainda caminham a passos demasiadamente lentos, de 

modo que se torna relevante analisar o curso dado ao processo de 

implementação da lei 10.639/03. 

Para tanto, ressalta-se uma breve caracterização da fenda 

existente entre brancos e negros no acesso e permanência nas 

diferentes etapas do ensino; observa-se o histórico de lutas e 
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reivindicações de políticas de promoção da igualdade racial na 

educação brasileira. Observa-se também que na área do saber é 

garantido a invalidação de formas de conhecimento associadas a 

grupos não dominantes. 

Para finalizar é possível concluir que o contato com 

ensino da Cultura Afro-brasileira e Africana possibilita 

ampliação da visão de mundo para que o educando passa a 

vislumbrar novos horizontes, interpretar situações, desenvolver 

criticidade e se auto reconhecer, compreendendo a relação social, 

cultural e histórica da sociedade. 
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RELIGIÃO AFRICANA 

 

Zilda Lima Barbosa da Silva 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Quando se fala de religiões afro-brasileiras logo se pensa 

na Umbanda e no Candomblé que são as mais 

conhecidas. Para uma melhor compreensão das religiões 

afro-brasileiras e o impacto que a proibição do sacrifício 

de animais pode causar a elas, iremos apresentar nesta 

seção um breve histórico da forma- ção destas religiões. 

 

Estudos de Berkenbrock (1999) e Bastide (1989), a 

formação das religiões afro-brasileiras ocorreu de forma 

diversificada nas diferentes regiões do Brasil. Esta 

diversidade se deve a diversos fatores, mas destacamos 

três como os mais influentes: a presença de diversas 

tradições religiosas das várias nações/tribos africanas 

trazidas para o Brasil; as condições sob as quais estas 

tradições foram preservadas e as religiões com as quais 
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elas sofreram o processo de sincre- tismo. 

 

Analisando os avanços da liberdade religiosa no decorrer 

dos anos, po- demos ver que apesar de termos construído 

uma laicização do Estado, houve também uma 

discriminação com os cultos afro-brasileiros, 

principalmente com o não reconhecimento desta como 

religião por muitos anos. 

 

A Constituição em vigor garante proteção às liturgias 

religiosas, o Código Penal, também em vigor, criminaliza 

atividades que fazem parte da liturgia das religiões afro-

brasileiras, o que gera a possibilidade de uma aplicação 

seletiva das normas. 

 

A metodologia adotada para elaboração deste trabalho foi 

uma combina- ção de revisão bibliográfica, através de 

análises de livros, dissertações e artigos sobre a história 

das religiões afrobrasileiras. 

 

A liberdade de crença diz respeito às faculdades 

individuais de escolher, ou de aderir a uma crença ou 

religião e de mudar de crença ou religião. Ela garante 
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que a escolha da fé do indivíduo seja respeitada tanto nos 

poderes pú- blicos quanto nas entidades privadas. 

 

O culto resulta da exteriorização da crença, que é 

manifestada através dos rituais, cerimônias, reuniões, 

conforme os preceitos de cada religião. Caso seja 

proibido o sacrifício de animais, o que está diretamente 

em risco é a liber- dade de culto das religiões afro-

brasileiras. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme Berkenbrock (1999) e Bastide (1989) as 

religiões africanas são à base de origem das religiões afro-

brasileiras. Segundo esses autores existe uma grande 

dificuldade de se identificar quais religiões africanas e em 

que me- dida estas influenciaram na formação das 

religiões afro-brasileiras. Um dos fato- res é a grande 

diversidade étnica africana. Só na África Negra (África 

subsaari- ana) eram mais de mil grupos étnicos com suas 

respectivas religiões. 
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Dos negros trazidos da África para serem escravizados no 

Brasil, Bastide (1989), baseando-se em métodos 

etnográficos, dividiu-os em quatro civilizações: 

a) as civilizações sudanesas representadas pelos 

grupos Iorubas (nagô, ijexá, egbá, ketu), pelos 

dahomeanos do grupo gêge (ewe, fon) e pelo grupo 

fanti- axanti (conhecido no Brasil como mina); b) as 

civilizações islâmicas (Peuhls, Mandingas e Haussa); as 

civilizações de Angola (cassangues, bangalas, inban- 

galas, dembos) e Congo (benguela); e d) civilizações 

bantos da Contra-Costas representada pelos 

momçambiques (macuas e angicos). 

 

Outro obstáculo encontrado na identificação das religiões 

africanas vem da própria tradição das religiões que se 

mantem pela oralidade e não pela es- crita, como a Bíblia 

para os cristãos, por exemplo. 

 

Apesar de diversas dificuldades, Berkenbrock (1999) fez 

um levanta- mento de algumas características comuns 

das religiões africanas e que perpas- saram para as 

religiões afro-brasileiras, ou seja, em relação à vida do 
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indivíduo, as religiões defendiam que não havia uma 

separação do sagrado e do profano, porque todas as 

esferas da vida da sociedade eram abarcadas pela 

religião. Tudo tinha seu sentido dentro da religião. 

 

Em relação à fé numa divindade, as religiões acreditavam 

num ser su- premo que pode ser caracterizado de 

diversas formas. Para alguns povos esta divindade está 

próxima do ser humano interferindo na sua vida, 

enquanto que  para outros ela é distante, e não se prestam 

cultos a ela. Acreditam que este ser é responsável direta 

ou indiretamente pela criação e que ele se encontra em 

outra dimensão de existência. Este ser supremo também 

é visto como um juiz, mas a maioria das religiões africanas 

acredita que o castigo pelos erros ocorra na vida terrena. 

 

Berkenbrock (1999) classificou a preservação das 

tradições religiosas afri- canas influenciadas pelas 

seguintes condições: número de pessoas de determi- 

nada tradição e se estas permaneceram juntas; época de 

chegada ao Brasil (quanto mais cedo trazida para o Brasil, 

menor a chance de continuidade da tradição devido a 
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questões de baixa natalidade, alta mortalidade e 

transmissão oral da tradição); e o local de trabalho para 

onde foram designadas, pois aqueles que eram enviados 

para o campo tinham uma vida muito dura e com poucas 

chances de transmitir a cultura ou religião. 

 

De acordo com o autor foram esses fatores que 

ocasionaram uma mistura das culturas e o sincretismo das 

religiões africanas, tendo como predominância a tradição 

Ioruba que teve seus povos trazidos para o Brasil no fim 

do tráfico de escravizados para trabalharem nas cidades. 

 

A mistura das religiões africanas e a catolicização forçada 

acarretaram no desenvolvimento das religiões afro-

brasileiras em três processos muito determi- nantes: perda 

de elementos religiosos, adaptações religiosas e 

surgimento de novos elementos teológicos. 

 

Na questão de perdas, de acordo com Berkenbrock 

(1999) e Bastide (1989) houve uma grande perda do 

relacionamento entre religião e sociedade, eles passaram 

de religião de uma sociedade como um todo para uma 

religião de uma pequena parcela de um grupo 
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subordinado. 

 

Nesse processo perdeu-se também outro aspecto muito 

importante para a maioria das religiões afro-brasileiras: a 

ligação com o grupo étnico. O culto aos antepassados 

também foi perdido devido principalmente à falta de 

iniciados neste e a concorrência da religião católica na 

questão. 

 

O exercício de cultos africanos, principalmente em 

funerais, foram por muitos anos proibidos no Brasil e com 

isso, o ritual católico era mais fácil de praticar na hora de 

enterrar os seus falecidos. 

 

O culto aos Orixás, parte importante das religiões afro-

brasileiras, conse- guiu manter-se, mas perderam-se parte 

do culto e houve uma seleção das cen- tenas de Orixás 

cultuados na África que acabaram sendo reduzidos a um 

número menor no Brasil. 

 

Na África, cada tribo cultuava um único Orixá, pois na 

crença religiosa os membros da tribo eram descendentes 

desse Orixá, a religião possuía um laço de ligação 
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familiar. 

 

Esse sistema africano desapareceu completamente no 

Brasil devido prin- cipalmente a separação das famílias e 

em seu lugar surgiram as comunidades religiosas onde 

são cultuados diversos Orixás. 

 

Berkenbrock (1999) justifica que as adaptações religiosas 

foram necessá- rias para preencher as lacunas surgidas 

devido à falta de um sacerdote ou um iniciado na religião 

africana que tivesse todo o conhecimento da religião. 

 

As gerações nascidas no Brasil, numa tentativa de 

preservar a religião de seus antepassados iniciaram um 

processo de interpretação própria dos ritos e dos mitos, 

transformando, apesar da tentativa de manutenção, as 

religiões afri- canas em religiões afro-brasileiras. 

 

O sincretismo teve um papel muito importante no 

preenchimento desta lacuna. Segundo Berkenbrock 

(1999) o sincretismo no Brasil teve quatro dire- ções, mas 

vale ressaltar que elas não ocorreram necessariamente 

na ordem apresentada, a diferença do sincretismo ocorreu 
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principalmente por questões de localização e proximidade 

dos grupos envolvidos. 

 

A transição das religiões africanas para as religiões afro-

brasileiras ocor- reu apenas após a abolição. Os negros, 

agora novamente livres, tinham a pos- sibilidade de 

formarem organizações. 

 

De acordo com Prandi (2000a): 
 

Por volta da metade do século XIX, com a presença de escravos, ne- 
gros libertos e seus descendentes nas grandes cidades, quando a po- 
pulação negra conheceu maiores possibilidades de integração entre 
si, com maior liberdade de movimento e maior capacidade de 
organiza- ção, uma vez que mesmo o escravo já não estava preso ao 
domicílio do senhor, podendo agregar-se em residências coletivas 
concentradas em bairros urbanos onde estava seu mercado de 
trabalho, vivendo com seus iguais, quando tradições e línguas 
estavam vivas em razão de chegada recente, criou-se no Brasil o que 
talvez seja a reconstituição cultural mais bem acabada do negro no 
Brasil, capaz de preservar-se até os dias de hoje: a religião afro-
brasileira (PRANDI, 2000, p. 59). 

 

Apesar da união dos negros livres, devido à miscigenação 

ocorrida no Brasil, à divisão dos negros em nações na 

África não pôde ser reconstituída no país, mas a 

referência às nações de origens étnicas foi adotada como 

tradições culturais e foram preservadas na forma de 

nações nas religiões afro-brasileiras no Brasil. 
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Na América o mesmo pode ser observado com a santeria em Cuba e 
vodus no Haiti, cada grupo religioso compreendendo variantes rituais 
autodesignadas pelos nomes de antigas etnias africanas (PRANDI, 
2000a, p. 58). 

 

De acordo com Prandi (2000a), excetuando as 

instituições religiosas, ne- nhuma outra instituição das 

culturas africanas conseguiu sobreviver. Esta se di- luiu na 

formação da cultura nacional. Por mais que seja possível 

determinar um traço cultural de origem africana. 

 

Segundo Prandi (2000a), é difícil ou até mesmo 

impossível identificar o povo ou nação de que provém. O 

sociólogo classifica como cultura africana “a língua, a 

culinária, a música e artes diversas, além de valores 

sociais, represen- tações míticas e concepções religiosas” 

(PRANDI, 2000a, pp. 58-59). 

 

Berkenbrock (1999) destaca que além de reunir 

novamente aqueles que a escravidão havia dispersado, a 

religião permitia a preservação de uma identi- dade e 

possibilitava critérios para interpretar o mundo, a vida e a 

morte para aqueles que estavam perdidos naquela nova 

situação social de “ex-escravos sem terra”. 
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Era dentro dos cultos que a identidade dos antepassados 

era preservada. Uma restauração da situação africana era 

possível, pelo menos simbolicamente, através do transe. 

 

De acordo com os estudos de Berkenbrock (1999) a 

Umbanda, muito po- pular no Sudeste do país, tem sua 

origem dos negros que começaram a se or- ganizar em 

grupos em torno do Rio de Janeiro depois da abolição da 

escrava- tura. Esses negros e negras eram de maioria da 

cultura banto, vindos de Angola, Moçambique e Congo. 

 

Os bantos acreditavam num ser supremo e numa série de 

divindades e espíritos, bons e maus. Nos cultos no Brasil, 

os grupos de influencia banto invo- cavam principalmente 

os espíritos dos antepassados. No início, estes grupos 

eram chamados de Cabula, mas com o passar do tempo 

começaram a ser po- pularmente conhecidos como 

Macumba. 

 

A tradição Ioruba (base do Candomblé, Xangô e Batuque) 

começou a in- fluenciar a Macumba gradualmente e o culto 

aos antepassados bantos começou a ser substituído pelo 
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culto aos Orixás. A introdução dos Orixás não mudou a 

estrutura do culto, apenas os espíritos a serem invocados. 

 

Paralelamente a introdução de elementos do Ioruba, 

houve uma acelera- ção da introdução dos elementos 

católicos que já vinham ocorrendo há muito tempo. Essa 

aceleração se deu devido à identificação entre os Orixás 

e os san- tos católicos. E a última influencia de formação 

da base teológica da crença um- bandista foi à teoria 

espírita. 

 

A interferência da doutrina de Allan Kaderc possibilitou 

uma explicação lógica para a organização dos espíritos, a 

diferença entre os Orixás - espíritos da natureza - e as 

entidades bantos - espíritos de antepassados. Com as 

ideias espíritas foi possível organizar uma hierarquia de 

espíritos, distinguindo-os entre superiores (Orixás) e 

inferiores (antepassados), além esclarecer o papel do mé- 

dium que seria uma espécie de intermediário entre as 

pessoas e os espíritos. 

 

Com o passar dos anos e com a perseguição religiosa, o 

nome Macumba adquiriu um significado pejorativo, assim 
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novos nomes começaram a surgir para designar essa 

crença: Quimbanda, Embanda e Umbanda. 

 

A Umbanda, por uma questão de sobrevivência, adquiriu 

uma capacidade de acolher para si elementos e correntes 

religiosas diversas, tendo grupos muito próximos ao 

Candomblé, do espiritismo e catolicismo, e até grupos 

com influen- cias orientais e esotéricos. A Umbanda tem 

como característica marcante entre as religiões afro-

brasileiras: a sua capacidade de expansão territorial. 

Diversos fatores contribuíram para isso, entre eles 

destaca-se a sua oferta na área cura- tiva; o formato do 

culto que não necessita de grandes espaços; as 

adaptações das condições (a crença conseguiu 

acompanhar a urbanização do Brasil, princi- palmente nas 

periferias); a forma de organização da comunidade; e a 

possibili- dade de participação direta de experiência 

religiosa. Berkenbrock também pon- tuou que a 

aproximação da Umbanda com o Espiritismo 

proporcionou uma me- lhor simpatia dos brancos que 

começaram a entrar para a religião. Segundo o autor, 

essa busca por aproximação com os brancos foi a 
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responsável pelo fim dos sacrifícios dos animais na 

transição da Macumba para a Umbanda: 

 
A Umbanda estava adaptada à nova mentalidade dos descendentes 
africanos no Brasil. [...] A nova geração de descendentes de africanos 
tinha consciência de que era preciso lutar para subir na sociedade. Era 
uma geração esclarecida em comparação à do tempo dos escravos. 
Numa sociedade onde a liderança estava nas mãos de brancos, era 
necessário se aproximar destes para se ter a chance de se conseguir 
algo. [...] A Macumba, lugar onde tradicionalmente se invocava os es- 
píritos, onde se faziam sacrifícios sangrentos de animais, onde se cul- 
tivavam o transe selvagem, foi classificado aos olhos da sociedade 
(branca) como sinal de primitividade. O espiritismo com suas ideias re- 
ligiosas e sua reivindicação científica trouxe uma certa valorização e 
racionalização no sentido da sociedade branca para a Umbanda 
(BER- KENBROCK, 1999, p. 153). 

 

Apesar de ser uma religião sedimentada e autônoma, 

referente a cada terreiro, há algumas características 

comuns da teologia umbandista: 

 

a) A fé em um ser supremo que é identificado 

como Obatalá (Orixá da tradição Ioruba, mas 

seu conteúdo litúrgico utilizado na tradição 

não é usado na Umbanda, apenas o nome). 

Abaixo dele está Oxalá, inter- pretado pelos 

adeptos, devido ao sincretismo, como Jesus 

Cristo; e Ifá, identificado com o Espírito Santo; 

b) A crença na existência de espíritos e 
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entidades (Orixás, santos e es- píritos de 

antepassados de índios, africanos, crianças e 

etc.); 

c) A crença na possibilidade de contato entre 

espíritos e pessoas, sendo esta a principal 

atividade religiosa da doutrina; 

d) A crença no desenvolvimento do espírito e na 
reencarnação; e estrutura hierárquica da 
religião, onde à frente da casa está o pai- de-
santo, zelador ou babalorixá (gênero 
masculino) ou uma mãe-de- santo, zeladora 
ou ialorixá (gênero feminino), em segundo 
plano da hierarquia está o ajudante da 
liderança religiosa, o pai-pequeno ou mãe-
pequena, em terceira posição estão os 
médiuns que dão consulta durante os cultos e 
abaixo deles estão os ajudantes que fazem 
diver- sas atividades. 

 

Berkenbrock (1999) destaca que apesar da grande 

influência do espiri- tismo5 no decorrer dos anos na 

Umbanda, esta última, ainda realiza um culto. 

 

Apesar das muitas variações devido à formação da 

Umbanda, o autor afirma que há uma estrutura básica do 

culto: 
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a) A preparação inicia com saudações aos 

altares que possuem estátuas de santos, 

Orixás, preto-velhos, pomba-gira, caboclos e 

outras entida- des, depois é feito uma oferta a 

Exu (esta oferta varia de cada terreiro), então é 

feito uma defumação e entoação de cantos e 

orações; 

b) A invocação das entidades e incorporações é 

feita pelos médiuns do templo através de 

cantos e danças; 

c) Após a incorporação, os visitantes podem 

consultar os espíritos incor- porados; e 

d) Após o final das consultas, é realizado uma 

oração e alguns cantos para que os médiuns 

desincorporem e então é encerrado o culto. 

 

Por outro lado, os estudos de Berkenbrock (1999) e de 

Bastide (1989) o Candomblé, muito popular na Bahia, 

vem da tradição Ioruba (conhecido tam- bém como Nagô). 

Além do Candomblé, a tradição Ioruba, que é a mais forte 

e fiel as raízes das religiões africanas segundo Bastide 

(1989), também é base das religiões Xangô e Batuque, e é 
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a influencia mais marcante da religião Tambor de Minas. 

 

A referência mais antiga de terreiros de Candomblé, 

segundo Berken- brock (1999), data do começo do século 

XIX. A fundação e organização de ter- reiros só foram 

possíveis, assim como na Umbanda, após a abolição. 

Cada ter- reiro e sua comunidade é uma instituição 

isolada e independente da mesma maneira que as 

religiões africanas eram independentes na África, onde 

cada fa- mília era um núcleo religioso. 

 

De acordo com Berkenbrock (1999) e de Bastide (1989) o 

núcleo teológico comum dos terreiros de Candomblé é a 

concepção de mundo da tradição Ioruba, a crença nos 

Orixás. 

 

De acordo com essa concepção, o universo existe em 

dois mundos: o do Aiye, que é o universo físico habitado 

pelos seres vivos, e o do Orum, universo do sobrenatural 

que é ilimitado, imaterial e onde vivem os Orixás e Eguns 

(espí- ritos dos antepassados). Os níveis existem em 

paralelo, sendo que o Orum en- globa o Aiye, como se o 

Aiye fosse um útero e o Orum um corpo ilimitado. 
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A relação entre os níveis é de uma harmonia possibilitada 

pelo culto. Ape- nas os habitantes do Orum podem 

frequentar os dois níveis, mas só é possível fazer isso se 

algum filho do Orixá ou Egun possibilitar que eles 

incorporem. 

 

Antigamente os homens podiam frequentar o Orum, mas 

devido a um des- respeito cometido, as portas do Orum 

foram fechadas. O Candomblé gira em torno do esforço 

de manter o contato e a harmonia entre o Aiye e o Orum 

após a separação. O momento de incorporação do culto é 

a circunstância onde o Aiye e o Orum estão unidos por um 

instante. Como essa união é compreendida como uma 

situação de total harmonia e felicidade, ela é sempre 

novamente buscada. 

 

Os orixás são divindades da natureza que tem sua origem 

com a origem do universo. Eles governam o Aiye tanto em 

aspectos da existência como tam- bém pelas pessoas de 

forma individual. Tanto os Orixás quanto os Eguns rece- 

bem cultos, mas estes de forma diferenciada e separada. 

O Orixá é visto como uma força que gere o Aiye e que não 
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é limitado a uma família, eles são inter e intrafamiliares, 

enquanto que os Eguns são restritos apenas à família. 

 

No sistema religioso do Candomblé, a ideia que os seres 

humanos têm ascendência divina é muito importante, 

porque a vida das pessoas deve se ori- entar e organizar 

tendo esta ascendência como referência. Acima dos dois 

níveis Orum-Aiye está o ser supremo, Olorum (conhecido 

também por Oba-Orum ou Olodumaré). 

Segundo os Itans (lendas Iorubas), no princípio, Olorum 

existia só e era uma massa de ar infindável que 

paulatinamente começou a se movimentar e respirar. 

Através da sua respiração surgiram a água e a atmosfera 

e destes os primeiros Orixás. Olorum não faz nenhuma 

intervenção no Aiye, ele passou a responsabilidade pelos 

diversos setores da vida aos Orixás e a eles deu a força 

para exercerem suas funções. Não há um culto para 

Olorum e nem um objeto que o simbolize, ninguém 

também é capaz de incorporá-lo. Entretanto, Olorum é 

buscado pelos adeptos da religião através das três forças 

que ele origina: o Iwá, que é a força da existência; o Axé, 

que é a força da dinâmica, da realização; e o Abá, que é a 
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força que dar direção, um objetivo a dinâmica do Axé. 

Estas três forças são intermediadas pelos Orixás que 

podem ser liberadas ou reforça- das para os humanos 

através de várias atividades religiosas, sendo a primeira 

delas o sacrifício de animais e vegetais. Receber estas 

forças é o objetivo prin- cipal das atividades religiosas do 

Candomblé. 

 

Segundo Prandi (2000a) a estrutura do Candomblé segue 

o modelo da estrutura da família Ioruba. O grupo religioso 

é dirigido por um chefe fundador do terreiro, masculino 

(babalorixá) ou feminino (ialorixá), com autoridade 

máxima. O orixá desse chefe é o orixá comum a todos 

daquele grupo e para ele é levan- tado o templo principal 

do terreiro. Templos menores são construídos ao redor do 

principal para todos os orixás cultuados naquele terreiro, 

esses são chama- dos de Casa de Santo. A hierarquia 

também segue o modelo da família Ioruba, os mais novos 

devem respeito e obediência aos mais velhos. Ressalta-

se que a questão de mais novo ou mais velho é em 

referência ao tempo de iniciação. Segundo a teologia da 

religião os mais jovens devem aprender com os mais 
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velhos, transmitindo-se o conhecimento religioso pela 

oralidade, principalmente através das cantigas proferidas 

nas festas, que são os Itans dos orixás. 

 

Depois da primeira metade do século XX, o Candomblé, 

assim como a Umbanda, de acordo com Prandi (2000a), 

deixou de ser uma religião de prerro- gativa negra e abriu 

as portas para todas as etnias. Com a inserção de artistas 

e intelectuais a religião alcançou a classe média e suas 

oferendas como acarajé tornaram-se comidas nacionais, 

assim como a música baiana e o samba de ins- piração dos 

atabaques do terreiro fez-se de consumo nacional. Por 

outro lado, houve uma busca, por parte dos adeptos por 

uma “africanização do candomblé”. Os candomblecistas, 

de todas as etnias e classes, voltaram-se em direção à 

África contemporânea em busca de fontes mais originais 

que aquelas preserva- das no Brasil pelos descendentes 

dos escravizados. Essa africanização do can- domblé, 

também influenciou uma transição de adeptos da 

umbanda para o can- domblé segundo Hofbauer (2011): 

 
As estatísticas oficiais indicam que nas últimas décadas houve, de fato, 
um recuo do número de praticantes de religiões de matriz africana. 
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Se em 1980 as religiões afro-brasileiras constituíam 0,6% do espectro 
re- ligioso, em 2000 formaram somente 0,3% de todas as religiões no 
Bra- sil. Nesse contexto, é importante lembrar que muitos adeptos do 
can- domblé e da umbanda evitam, por causa das frequentes 
hostilidades e discriminações, admitir sua relação com essas religiões, 
preferindo de- clarar-se católicos. Quando se examina os dados 
estatísticos, percebe- se que foi a umbanda a religião afro-brasileira 
que mais perdeu adep- tos, enquanto o número dos candomblecistas 
aumentou consideravel- mente. E o que chama mais a atenção nessas 
análises quantitativas é o fato de que, dentro do espectro do 
candomblé, são os terreiros que se dizem (re)africanizados que mais 
têm crescido nos últimos tempos. Pode-se constatar que, a partir da 
década de 1980, diversas lideranças religiosas começaram a sentir 
necessidade de introduzir reformas nas práticas e nas tradições 
ritualísticas. Nos seus posicionamentos, arti- culados em congressos, 
em forma de textos e/ou ainda em sites na internet, essa pequena 
elite de líderes religiosos costuma delimitar o candomblé, por um lado, 
do catolicismo, e, por outro, da umbanda, cu- jas práticas são 
geralmente vistas como “sincréticas”, ou seja, não “pu- ramente 
africanas”. Vimos que o enaltecimento da “pureza ritualística” não é 
um elemento novo, mas há muito tempo constitui um argumento 

importante nas disputas por prestígio e poder no mundo do candomblé 
(HOFBAUER, 2011, pp. 66-67). 
 

Prandi (2003) também identificou o crescimento de 

adeptos do candomblé nesse período de africanização, 

que de acordo com seus estudos: 

 
Se em 1991, 107 mil pessoas se diziam adeptas do candomblé, em 
2000 foram 140 mil, o que significa um aumento de mais de 30%. No 
ano de 1991, os candomblecistas constituíam 16,5% dos adeptos das 
religiões afro-brasileiras; já em 2000, atingiram 24,4% nessa categoria 
de religiões. [...] Por outro lado, a umbanda, que contava com aproxi- 
madamente 542 mil devotos declarados em 1991, viu seu contingente 
reduzido para 432 mil em 2000. Uma perda enorme, de 20,2% 
(PRANDI, 2003, p. 21). 
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Esse período de africanização do Candomblé ocorreu, 

como veremos no próximo capítulo, em conjunto com a 

sofisticação do movimento negro brasileiro que recebeu na 

época influencia dos movimentos negros dos EUA e da 

África do Sul. 

 

CONCLUSÃO 

 

 
A sacralização dos animais não é um fator comum entre 

todas as religiões afrobrasileiras. Essa parte do ritual é 

comum atualmente apenas para as religi- ões de tradição 

de matriz iorubas (Candomblé, Xangôs e Batuque). De 

acordo com os estudos de Berkenbrock (1999), na 

Macumba, que advinha da cultura banto e que sofreu 

sincretismo com a cultura ioruba, também se realizava os 

sacrifícios com animais. 

 

Com o passar dos anos e com a perseguição religiosa, o 

nome Macumba adquiriu um significado pejorativo, assim 

novos nomes começaram a surgir para designar essa 

crença: Quimbanda, Embanda e Umbanda. Na transição 
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para a Umbanda, a Macumba perdeu a característica dos 

sacrifícios dos animais entre outras partes dos rituais. 

 

Segundo Berkenbrock (1999), os adeptos buscaram uma 

aproximação e certa aceitação dos brancos e para estes 

“[os] sacrifícios sangrentos de animais, [...] o transe 

selvagem, foi classificado aos olhos da sociedade 

(branca) como sinal de primitividade” (BERKENBROCK, 

1999, p. 153). 

 

Nos estudos de Berkenbrock (1999) e de Bastide (1989) 

as religiões que permaneceram com o sacrifício de 

animais, o fizeram porque para estas o sacri- fício é o fator 

que ativa e possibilita o equilíbrio entre os Orixás e os 

seres huma- nos. Ativa pelo fato de que este equilíbrio não 

pode ser algo dado. 

 

O sacrifício tem por objetivo proporcionar a restituição e a 

redistribuição do Axé. Eles são os únicos meios de 

ocasionar uma troca, são as pontes entre o Orum e Aiye. 

Desse sacrifício depende toda a dinâmica do sistema 

dessas religiões, pois justamente a dinâmica (Axé) da 

existência (Awá) é dependente do relacionamento e do 
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equilíbrio entre os dois níveis da existência. Sem esta 

etapa não seria possível manter a harmonia da existência. 

Esta harmonia é entendida tanto como harmonia individual 

como também comunitária, pois na crença dessas 

religiões, o ser humano e a comunidade não são vistos de 

forma isolada. O ser humano é visto tanto com um ser que 

vive e depende de seu meio ambiente quanto como 

aquele que, através de suas atitu- des e modo de agir, 

carrega uma responsabilidade pelo seu meio, pela 

natureza, pelo mundo. 

 

O culto, que é o responsável por reviver todo o processo 

de existência, acontece através de diversos ritos, sendo 

todos estes iniciados com a sacraliza- ção de animais. A 

escolha do animal e a forma do sacrifício dependem do 

Orixá a ser cultuado, mas o sacrifício deve ser feito ou pelo 

Axogun (pessoa respon- sável para fazer os sacrifícios 

dos terreiros) ou pelo Pai ou Mãe de Santo. Esta é uma 

cerimônia fechada, onde só participam os iniciados na 

religião. 

 

Na visão religiosa afro-brasileira, tais projetos se 
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configuram em novas tentativas de limitação da sua fé. Os 

religiosos afirmam em todos os debates que não há 

crueldade com animais em tais cultos, até porque tal ação 

vai contra o pensamento dogmático da religião. Mas as 

propostas apresentadas, legalmente não estão propondo 

proibir crueldade ou não, mas sim proibir o abate de 

animais em cultos religiosos. 

 

É nesse ponto que as religiões afro-brasileiras reafirmam 

o cunho de per- seguição religiosa dos projetos. Elas 

apontam, assim como foi apontado pelo movimento negro 

na década de 80, a necessitada do tema ser avaliado sob 

a perspectiva do multiculturalismo crítico devido à 

alteridade negra das religiões afro-brasileiras. 

 

Esse pedido de respeito ao pensamento afrocentrista 

corresponde ao fato que estas religiões são a maior 

referência no Brasil da resistência da cultura negra e são 

fontes orientadoras de comportamentos e das formas de 

vida da cosmovisão africana. 

 

Estas religiões são a memória viva da cultura negra 

conforme seus ante- passados e tais direitos são 
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garantidos por leis no art. 215 e 216 que dizem que cabe 

ao Estado preservar tais manifestações. 

As religiões afro-brasileiras defendem que a manutenção 

da estrutura de seus dogmas é mais do que uma questão 

de resistência religiosa contra o ra- cismo do sincretismo 

ao qual foram forçadas no passado. 

 

Trata-se também de uma resistência étnica, uma 

resistência contra o epis- temicídio da intelectualidade e 

dos costumes da população negra. Os mesmos 

argumentos utilizados no início da república para 

inferiorizar os negros e as reli- giões afro-brasileiras devido 

a sua crença na sacralização dos animais são os mesmos 

utilizados nas discussões dos projetos. Novamente 

acusam a tradição das religiões de sangrentas e 

primitivas. 

 

No passado, esses discursos foram usados para 

criminalizar a fé negra e agora, após anos de luta pelo 

reconhecimento jurídico da religião, na visão dos 

religiosos afro-brasileiros o discurso voltou para 

novamente criminalizar sua fé, tendo agora como 
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diferencial, a forte pressão dos políticos evangélicos que 

pos- suem uma ideologia declarada de eliminação dessas 

religiões. 
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A ARTE E O DESENHO DA CRIANÇA 

 
Heliana Rodrigues da Silva 

 
1 Cronologia Hhistórica 
 

 
1.1- Períodos Pré-Históricos 

 
 

A história escrita pelos europeus, da origem da 

humanidade e as primeiras formas de organização dos 

grupos humanos constituem o período mais longo de 

nosso passado. Se dividindo assim, o período pré-

histórico em três grandes momentos: Paleolítico, 

Neolítico e Idade dos Metais. 

 
1.2- Período Paleolítico 

 
 

O Período Paleolítico abrange uma datação 

bastante variada que vai de 2,7 milhões de anos até 

10.000 a.C é o mais longo. Os grupos humanos nesta 

época não tinham técnicas muito sofisticadas, porém 

desenvolviam hábitos e técnicas que facilitavam sua 
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sobrevivência em meio às hostilidades impostas pela 

natureza. 

Nesse período, devido as baixas temperaturas da 

Terra o homem Paleolítico tinha que viver sob a proteção 

das cavernas. Uma das mais importantes descobertas 

dessa época foi o fogo. Com esse poderoso 

instrumento, os homens pré-históricos alcançaram 

melhores condições de sobrevivência mediante as 

severas condições climáticas. O domínio do fogo 

modificou os hábitos alimentares humanos, com a 

introdução da caça e vegetais cozidos. 

Sem contar com técnicas de produção agrícola, 

o homem vivia deslocando-se por diversos territórios 

eram nômades, utilizavam dos recursos naturais à sua 

volta. Depois de consumi-los, migravam para regiões 

que apresentavam maior disponibilidade de frutas, caça 

e pesca. Para fabricar suas armas e utensílios, os 

homens faziam uso de osso, madeira, marfim e pedra. 

Em razão dessas características da cultura material do 

período, também costumamos chamar o Paleolítico de 

Período da Pedra Lascada. 
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Por volta de 40 mil anos, os povos do paleolítico 

começaram a viver em grupos mais populosos e 

começaram a criar novas moradias feitas de gravetos e 

peles de animais. Uma das grandes fontes de 

compreensão desse período é encontrada nas paredes 

das cavernas, onde se situam as chamadas pinturas 

rupestres. Nelas temos informações sobre o homem 

pré-histórico referente à suas ações cotidianas. Os 

homens e mulheres primitivos que viviam 

essencialmente da caça, acreditavam no “poder das 

imagens” que desenhavam, ou seja, eles imaginavam 

que criando imagens de suas presas em situação de 

caça, os animais reais também se renderiam às suas 

caças. Assim as criações dessas imagens poderiam 

servir como uma espécie de magia para uma caça bem 

sucedida.O pintor-caçador do Paleolítico supunha ter 

poder sobre o animal desde que possuísse a sua 

imagem. Então, este homem acreditava que poderia 

matar o animal verdadeiro desde que o representasse 

ferido mortalmente num desenho. 
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No fim do Paleolítico, uma série de glaciações 

transformou as condições climáticas do mundo. As 

temperaturas tornaram-se mais amenas e, a partir de 

então, foi possível o processo de fixação dos grupos 

humanos. Com isso, uma série de mudanças marcou a 

passagem do período Paleolítico para o Neolítico. 

Características gerais: 

• Descoberta dos meios de interação com a 
natureza; 

• Viviam em pequenos grupos nômades e se 
abrigam em cavernas; 

• Desenvolvimento da linguagem para se 
comunicar; 

• Fabricação de utensílios de pedra, osso, 

madeira. Aparecem machados, martelos, 

lâminas cortantes e arpões feitos de pedra 

lascada; 
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• Fabricação de anzóis e agulhas de osso, arco e 
flecha de madeira; 

• Utilização de trajes de pele para se abrigar do frio; 

• Caça, pesca e colheita de frutas e raízes como 
meio de vida; 

• Utilização do fogo para cozimento de alimentos e 
defesa contra animais; 

• Início da arte (pinturas) nas cavernas: figuras de 

animais, de cadáveres e cenas de caça. São 

famosas as pinturas rupestres nas cavernas de 

Altamira (Espanha) e Lascaux (França); 

•  Crença na magia e tem sentimento religioso: 

enterrava os mortos e protegia os túmulos com 

pedras. A arte nas cavernas tinha um sentido 

de magia para eles. 

 
1.3- Mesolítico 

 
 

Esse período Mesolítico de 20 a 10 mil anos A.C. 

é também conhecido como Idade da Pedra 

Intermediária. 

O homem neste momento conseguiu dar 

grandes passos rumo ao desenvolvimento e à 
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sobrevivência de forma mais segura. O domínio do fogo 

foi o maior exemplo disto. Com o fogo, o ser humano 

pôde espantar os animais, cozinhar a carne e outros 

alimentos, iluminar sua habitação além de conseguir 

calor nos momentos de frio intenso. Também tiveram 

mais dois grandes avanços que foram: o 

desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos 

animais. Cultivando a terra e criando animais, o homem 

conseguiu diminuir sua dependência com relação à 

natureza. Com esses avanços, passaram a ser 

sedentários, pois a habitação fixa tornou-se uma 

necessidade. 

Ocorreu a divisão do trabalho dentro das 

comunidades. Enquanto o homem ficou responsável 

pela proteção e sustento das famílias, a mulher ficou 

encarregada de criar os filhos e cuidar da habitação. 

Na pré-história a questão central da arte é o 

estilo. “O estilo pode ser comparado a uma lente, ao 

focalizar no “como” das formas certos significados - e, 

com isso, as interpretações possíveis.” (OSTROWER, 

1987 p. 294). O conceito de arte neste período 

baseava-se na visão pessoal e cultural de determinado 
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povo, com enfoque em valores vigentes da época. 

Segundo Ostrower (1987, p. 312) “Os enfoques variam 

de acordo com a personalidade do artista nos contextos 

culturais onde já é possível a individualidade expressar-

se e possivelmente ainda nas formas de maturidade de 

seu desenvolvimento artístico.” Nesse sentido os 

enfoques determinam a conduta do artista em todo o seu 

fazer, tendo nos desenhos das cavernas as primeiras 

representações das manifestações artísticas. 

 
1.4- Arte no Paleolítico 

 
 

As pinturas rupestres podem ser consideradas 

uma das principais manifestações artísticas do período. 

Eram feitas pelos homens pré-históricos, 

principalmente, em paredes de cavernas. Estes usavam, 

geralmente, sangue de animais e carvão para 

elaborarem os desenhos. As pinturas representavam a 

vida cotidiana destes homens e mulheres como, por 

exemplo, cenas de caça, danças, relações sexuais e 

animais conhecidos. 
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Outro exemplo de arte paleolítica são as 

esculturas feitas de argila. Estas esculturas eram, em 

sua maioria, pequenas estátuas representando a figura 

feminina com ênfase para a fertilidade. Muitos 

arqueólogos afirmam que estas estátuas eram usadas 

em espécies de cultos relacionados à sexualidade e 

fertilidade. As mulheres representadas nestas 

esculturas, geralmente, apresentam traços físicos 

(seios, barriga e quadril) exagerados. 

Foram encontrados objetos de pequeno porte e até 

mesmo instrumentos musicais, como flauta e tambores 

feitos de ossos. As esculturas mais antigas tinham 

função ritualística, formas femininas e acredita-se que 

fosse uma evocação à fertilidade. Elas ficaram 

conhecidas como Vênus Esteatopígicas e são 

esculturas pequenas que apresentam características 

comuns nas formas e nos volumes: Formas 

arredondadas, seios volumosos, cabeça sem face, 

cabeça coberta como uma espécie de vasta cabeleira. 
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1.5- Período Neolítico 

 
 

O Neolítico é o último período da pré-história o 

Neolítico, que também é chamado de Nova Pedra e de 

Pedra Polida, teve duração de 10 a 6 mil anos a. C. e 

terminou com o surgimento da escrita, precedendo a 

Idade dos Metais. Nesse período, o homem ficou mais 

acomodado e até mesmo a natureza começou a ajudá-

lo. Grandes revoluções aconteceram para o homem 

nesta época. Características: 

Sedentarismo, agricultura e Estado. 
 
 

1.6- Sedentarismo 

 
 

Quando a produção de alimentos começou a ser 

feita pelo homem, a preocupação com a mobilidade em 

busca de comida já não era tão grande. Bastava 

encontrar um local com pouco risco de perigo, com a 

terra fértil e boa irrigação para as sementes 

encontradas darem seus frutos. Com essa comodidade, 

o sedentarismo começou a tomar conta do homem 
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neolítico, que acabou, então, criando uma organização 

social, política e econômica que revolucionou a época. 

Foi assim que surgiram as primeiras aldeias com casas 

de madeira, pedra e barro, cobertas por folhas secas, 

dando origem às primeiras vilas agrícolas, ainda que as 

terras fossem divididas pela comunidade. É importante 

ressaltar que mesmo com a agricultura e o 

sedentarismo, as outras táticas de sobrevivência não 

pararam de existir, tais como a caça e a pesca. Ainda 

com todo o desenvolvimento de alguns povoados, havia 

muitos povos que permaneceram nômades e 

saqueavam as aldeias para sobreviver. 

 
 

1.7- O surgimento da agricultura dando origem 

ao Estado 

 

 
Com o sedentarismo e o início da agricultura, 

uma sociedade precisou ser estruturada e organizada 

com tarefas específicas para cada membro do grupo. 

Cada um tinha direitos e deveres, pois o governo criava 

leis e exigia o cumprimento delas. Com essa 
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organização, foi surgindo a propriedade privada e o 

Estado. O governo era centralizador, capaz de 

coordenar a melhor construção de obras de interesse 

comum, daí surgiu a autocracia, já que riqueza e poder 

se tornaram muito próximos. Esse era um tipo de 

governo bastante forte e que exigia certo grau de 

submissão da população às decisões de um único 

soberano com poderes ilimitados. 

Características do Neolítico 

• Animais como cão, dromedário, cabra, boi 
etc. começaram a ser domesticados; 

• O trabalho foi dividido entre os homens e 

as mulheres, cuidando da segurança, caça e pesca, e 

plantando, colhendo e educando os filhos, 

respectivamente; 

• Surge o comércio e o dinheiro, 

representado por sementes, que facilitava a troca de 

materiais; 

• Peças de artesanato, roupas e outros 

utensílios também serviam como objetos de troca nas 

aldeias;  

• As peles de animais já não eram mais tão 
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usadas como vestimenta, pois dificultavam a caça e 

outras atividades por conta de seu peso. As confecções 

passaram a ser de tecido de lã, linho e algodão, que 

eram mais leves e confortáveis; 

• A população acabou tendo um aumento 

com o início da agricultura e domesticação de animais; 

• As conquistas técnicas são ampliadas, como 
a produção da cerâmica. 

 
 

1.8- Mudanças geológicas e suas 

consequências 

 

 
Neste período Neolítico, a crosta terrestre 

começou a aquecer, isso aumenta o nível dos mares e 

resulta em grandes alterações. Com o clima mais 

quente, rios e desertos começam a se formar, além de 

florestas tropicais e temperadas. Os animais de grande 

porte começam a desaparecer, dando origem à fauna 

conhecida no presente. A vegetação também sofre 

mudanças, contudo isso favorece a sobrevivência dos 

humanos que acabaram se aproveitando do que havia 

mudado para controlar gradativamente a natureza. É 
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interessante perceber como o homem neolítico tem 

semelhanças com o homem contemporâneo, mesmo 

que de uma forma bastante aperfeiçoada e até diferente 

em algumas situações. 

Ao longo do tempo, percebemos que a existência 

do homem não se limita à simples obtenção dos meios 

que garantem a sua sobrevivência material. Visitando 

uma expressiva gama de civilizações, percebemos que 

existem importantes manifestações humanas que 

tentaram falar de coisas que visivelmente extrapolam a 

satisfação de necessidades imediatas. Em geral, 

vemos por de trás desses eventos uma clara tentativa 

de expressar um modo de se encarar a vida e o mundo. 

Essas expressões passaram a ser reconhecida 

como sendo “arte”. Para muitos, este conceito abraça 

toda e qualquer manifestação que pretenda ou permita 

nos revelar a forma do homem encarar o mundo que o 

cerca. Contudo, o lugar ocupado pela arte pode ser 

bastante difuso e nem sempre cumpre as mesmas 

funções para diferentes culturas. Não por acaso, 

sabemos que, entre alguns povos, o campo da 
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expressão artística esteve atrelado a questões políticas 

ou religiosas. 

Na opinião de alguns estudiosos desse assunto, 

o campo artístico nos revela os valores, costumes, 

crenças e modos de agir de um povo. Ao detectar um 

conjunto de evidências perceptíveis na obra, o intérprete 

da arte se esforça na tarefa de relacionar estes 

vestígios com algum traço do período em que foi 

concebida. A partir dessa ação, a arte passa a ser 

interpretada com um olhar histórico, que se empenha 

em decifrar aquilo que o artista disse através da obra. 

De acordo com Piotr Kowalski apud Morais 

(1998, p.33) “A arte é um conceito estático. Se há gente 

suficiente que decide que uma coisa é arte, então é 

arte.” Jan Dibbets apud Morais (1998, p.33) é bem 

direto, para o autor “A arte é arte.” Já para Brest (apud 

Morais 1998, p. 46), A arte é uma situação, não uma 

coisa. E esta situação quando se dá é tão intensa 

quanto frágil e instável. Para fazer uma comparação é 

como a felicidade. O grande erro dos infelizes é achar 

que a felicidade é coisa permanente. . Arte é isso Nesse 

contexto a arte abrange um amplo universo ao qual o 
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conceito está centrado na intensidade de como é 

interpretada. Historicamente o conceito de arte vem se 

modificando. De acordo com Ostrower (1987) as mais 

antigas manifestações artísticas datam a época das 

cavernas, (Figura 1) no qual desenhos de animais eram 

realizados nas paredes. Essas imagens pré-históricas 

configuram os animais como seus ancestrais. 

Na pré-história a questão central da arte é o 

estilo. “O estilo pode ser comparado a uma lente, ao 

focalizar no “como” das formas certos significados - e, 

com isso, as interpretações possíveis.” (OSTROWER, 

1987 p. 294). O conceito de arte neste período 

baseava-se na visão pessoal e cultural de determinado 

povo, com enfoque em valores vigentes da época. 

Segundo Ostrower (1987, p. 312) “Os enfoques variam 

de acordo com a personalidade do artista nos contextos 

culturais onde já é possível a individualidade expressar-

se e possivelmente ainda nas formas de maturidade de 

seu desenvolvimento artístico.” Nesse sentido os 

enfoques determinam a conduta do artista em todo o seu 

fazer, tendo nos desenhos das cavernas as primeiras 

representações das manifestações artísticas. Na Idade 
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Média (século V – XIV) a arte teve uma forte influência 

da igreja católica, caracterizando uma ligação entre o 

cristianismo e a produção artística. 

Estudando a História da Arte, o pesquisador ou 

estudante irá perceber que uma manifestação de clara 

evidência “artística” pode não ser encarada como tal 

pelo seu autor ou sociedade em que surge. Além disso, 

ao estabelecermos um olhar atento à obra de um único 

artista, podemos reconhecer que os seus trabalhos não 

só refletem o tempo em que viveu, mas também 

demonstram a sua relação particular, o diálogo singular 

que estabeleceu com seu tempo. 

Atualmente, o olhar histórico sobre a arte vem 

sendo acrescido de outras questões bastante 

interessantes. A apropriação da obra pelo público, os 

meios de difusão do conteúdo artístico e o intercâmbio 

entre diferentes manifestações integram os novos 

caminhos que hoje englobam esse significativo campo 

de conhecimento. Sem dúvida, ao perceber tantas 

perspectivas, temos a garantia de que as 

possibilidades de se enxergar a arte ou uma única obra 

podem conceber variados sentidos. 
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Consideramos como arte pré-histórica todas as 

manifestações que se desenvolveram antes do 

surgimento das primeiras civilizações e, portanto antes 

da escrita. No entanto isso pressupõe uma grande 

variedade de produção, por povos diferentes, em locais 

diferentes, mas com algumas características comuns. 

Todas as nossas invenções nascem de nossas 

necessidades materiais e imateriais. Sendo assim os 

homens do Período Paleolítico, representavam o 

cotidiano, a busca por alimentos, onde eram obrigados 

a caçar animais. A arte era ritualística, pintada nas 

cavernas, a chamada arte rupestre, feita com restos de 

sangue de animais, carvão, sementes amassadas e 

com sobreposição de formas. 

Com o passar do tempo o homem tornou-se 

sedentário é o início do Período Neolítico, passa a viver 

em aldeias, a utilizar-se da agricultura para a 

alimentação, a cultuar religiões, mas continuava a caçar 

animais para sua alimentação e ainda utilizavam-se de 

abrigos naturais ou fabricados com fibras vegetais ao 

mesmo tempo em que passaram a construir 

monumentos de pedras colossais, que serviam de 
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câmaras mortuárias ou de templos, outros continuavam 

nômades. Raras as construções que serviam de 

habitação. 

 

 

Esses monumentos de pedras foram 

denominados "megalíticos" e podem ser classificados 

de: dólmens, galerias cobertas que possibilitavam o 

acesso a uma tumba; menires, que são grandes pedras 

cravadas no chão de forma vertical; e os cromlech, que 

são menires e dólmens organizados em círculo, sendo o 

mais famoso o de Stonehenge, na Inglaterra. 
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1.9- Escultura 

 
 

A escultura foi responsável pela elaboração tanto 

de objetos religiosos quanto de utensílios domésticos, 

onde encontramos a temática predominante em toda a 

arte do período, animais e figuras humanas, 

principalmente figuras femininas, conhecidas como 

Vênus, caracterizadas pelos grandes seios e ancas 

largas, são associadas ao culto da fertilidade. 

Entre as mais famosas estão a Vênus de 

Lespugne, encontrada na França, e a Vênus de 

Willendorf, encontrada na Áustria foram criadas 

principalmente em pedras calcárias. 

  Vênus de Willendo 
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1.10- Arte no Neolítico 

 

 
Com surgimento da prática da agricultura e a 

sedentarização, a vida do homem pré-histórico se 

transformou e teve reflexos significativos na arte. 

No Neolítico, a arte cerâmica teve um grande 

avanço. Além de esculturas (estatuetas de animais e 

seres humanos com traços mais próximos da 

realidade), a decoração de vasos cerâmicos deu um 

grande avanço. 

Outro importante exemplo da arte no Neolítico 

são os monumentos megalíticos encontrados, 

principalmente, na Europa. O mais conhecido deles é o 

Stonehenge, localizado no sul da Inglaterra. 

Também podemos destacar neste período os 

túmulos de pedra com presença de pinturas e relevos. 

De acordo com muitos arqueólogos, esta expressão 

artística estava ligada diretamente com questões 

religiosas. 
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QUADRO RESUMO DA ARTE NA PRÉ- 

HISTÓRIA 

 
 
 

 
 

1.11- Arte primitiva na atualidade 

 

 
Nos dias atuais é possível encontrar arte 

primitiva, tais como: máscaras para rituais, esculturas e 
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pinturas feitas pelos negros africanos; arte realizada 

pelos nativos da Oceania e pelos índios americanos. 

 

Pintura rupestre Alto do Caldeirão dos Rodrigues 
(Serra da Capivara) 

 
 

Locais com pinturas rupestres no Brasil: 

- Parque Nacional da Serra da Capivara em São 
Raimundo Nonato (Piauí); 

- Parque Nacional Sete Cidades (Piauí); 

- Cariris Velhos (Paraíba); 

- Lagoa Santa (Minas Gerais); 

- Rondonópolis ( Mato Grosso); 

- Peruaçu (Minas Gerais); 

Locais com pinturas rupestres na Europa: 

- Caverna de Les Trois-Frères – França (pinturas 
rupestres do Paleolítico Superior); 
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- Complexo de Cavernas de Lascaux – 

França ( uma das mais conhecidas do mundo e 

Patrimônio Mundial da UNESCO); 

- Caverna de Altamira – Cidade de 

Santander na Espanha ( arte rupestre do período 

Paleolítico Superior); 

- Arte Rupestre do Val Camonica – Itália (pinturas 
feitas na Idade do Ferro); 

 
 

2 A ARTE ATRAVÉS DO DESENHO DA CRIANÇA 

 
 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais 

as artes plásticas, música, teatro e dança 

proporcionaram o reconhecimento da arte da criança 

como manifestação espontânea e auto- expressiva, 

valorizando a livre expressão e a sensibilização para a 

experimentação artística como orientações que visavam 

o desenvolvimento do potencial criador, ou seja, eram 

propostas centradas na questão do desenvolvimento do 

aluno. Vale ressaltar, que estas orientações 

contribuíram muito para a valorização das criações 
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infantis, o que não acontecia na educação tradicionalista. 

Entretanto, passou-se a valorizar mais o processo de 

criação infantil em detrimento do produto final, o que 

acabou gerando uma banalização das criações infantis, 

muitos educadores passaram a utilizar o ato de 

desenhar como mero passatempo sem nenhuma 

intencionalidade e intervenção apropriada. 

O princípio da livre expressão 
enraizou-se e espalhou-se pelas 
escolas, acompanhado pelo 
“imprescindível” conceito de 
criatividade, curioso fenômeno de 
consenso pedagógico, presença 
obrigatória em qualquer 
planejamento, sem que 
parecesse necessário definir o 
que esse termo queria dizer. 
(PARAMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS, 
1997, p. 22) 

 
O foco principal era o desenvolvimento criativo 

da criança, porém o que acabou enfatizando como 

resultados que não estavam claras sobre a função da 

educação artística foi uma descaracterização 

progressiva da área. Desta maneira foi perdendo o 
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significado para os alunos. No começo dos anos 60, 

educadores, sobretudo os americanos, deram outro 

objetivo ao ensino de arte, buscando definir a utilização 

da arte para a educação e desenvolvimento do ser 

humano. A ideia destes pensadores estava ligada ao 

conhecimento da época, que dava importância à 

questão estrutural do desenho da criança. Desta forma, 

a crítica à livre criação do desenho questionava a 

aprendizagem artística como automática do processo 

de maturação da criança. No início da década de 70, os 

pensadores responsáveis pela mudança na maneira 

como se via o ensino de arte defendiam que a arte é 

resultado de formas complexas de aprendizagem e, 

assim, não acontece espontaneamente na criança. 

Então o professor deveria instruir para a produção 

artística. Para tais autores, as criações artísticas vão 

ocorrendo através de orientações feitas à criança no 

desenrolar de suas atividades e assim buscam meios 

para colocar as questões de sentimentos numa criação 

material. O professor, neste segmento, é o mediador e 

orienta para o desenvolvimento da criança referente à 
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arte. Com isso o ensino de artes cria referências 

conceituais para o currículo escolar. 

Sendo assim, das muitas pesquisas que foram 

realizadas, se sobressaíram as que investigam o modo 

pelo qual os artistas aprendem. Assim dados 

importantes foram levantados para as propostas 

pedagógicas. Nas escolas brasileiras, manifestaram a 

influência de acontecimentos na história do ensino de 

artes em outras partes do mundo. As escolas 

tradicionais davam valor às habilidades manuais, às 

criatividades artísticas, aos hábitos de como executar a 

obra artística. Os professores propunham que as 

crianças trabalhassem os modelos convencionais 

escolhidos por eles em manuais e livros didáticos. Desta 

forma, o ensino de arte era direcionado principalmente 

para a questão técnica, o professor passava as técnicas 

aos alunos, os códigos, conceitos e categorias, em 

relação aos padrões estéticos, tendo sempre a 

repetição de modelos. O desenho era visto mais por seu 

aspecto funcional do que uma experiência artística. 

Dos anos 20 aos anos 70, o ensino de artes 

visava às necessidades e aspirações das crianças, 
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valorizando suas formas de expressão e de 

compreensão do mundo. A pedagogia que antes 

enfatizava a repetição é direcionada para os processos 

de desenvolvimento da criança e suas criações. Os 

desenhos passam a ter uma dimensão mais 

expressiva, enfatizando a espontaneidade e 

valorizando o crescimento criativo e progressivo do 

estudante. As artes plásticas apresentam espaço de 

criação, de autonomia e descobertas das crianças. Da 

década de 20 até a atualidade, um fator marcante para 

o pensamento modernista foi a “Semana de Arte 

Moderna de São Paulo”, no ano de 1922, com a 

participação de artistas de várias modalidades: artes 

plásticas, música, poesia, dança etc. No que se refere a 

artes plásticas, acorreu uma inovação para as novas 

expressões e a abertura de museus de arte moderna e 

contemporânea em todo o País. 

O ponto de partida para o 
desenvolvimento estético e 
artístico é o ato simbólico que 
permite reconhecer que os 
desejos persistem 
independentemente de sua 
presença física e imediata. Operar 
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no mundo dos símbolos é 
perceber e interpretar elementos 
que se referem a alguma coisa 
que está fora dos próprios 
objetos. Os símbolos representam 
o mundo a partir das relações que 
a criança estabelece consigo 
mesma, com a nação e com a 
cultura. (BRASIL, 1998, p. 91) 

 
 

A estética modernista influenciou muito o ensino 

de artes, mostrando uma direção integrada à realidade 

artística do país, reconhecida mundialmente como arte 

criativa, original e rica em sua criação. 

 
2.1- A Evolução Gráfica do Desenho Infantil 

 
 

O desenvolvimento da criança, nos primeiros 

anos de vida, é importantíssimo. Segundo 

LOWENFELD (1977), a primeira infância é um 

momento decisivo para o desenvolvimento da criança. 

Nesse período inicial, ela começa a estabelecer 

padrões de aprendizagem, atitudes e um sentido de si 

mesma como um ser social, o que será mantido durante 
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a vida inteira. A arte contribui muito com o 

desenvolvimento da criança e seu meio, que é onde se 

inicia a aprendizagem. 

 
O desenho é uma forma de 
expressar criativamente a 
percepção que as crianças têm 
dos ambientes nos quais habitam. 
O conhecimento das mudanças, 
nos trabalhos que aparecem em 
vários níveis de desenvolvimento 
e das relações subjetivas entre a 
criança e seu meio, é necessário 
ao entendimento da evolução das 
atividades criadoras. 
(LOWENFELD, 1977, p. 53) 

 

O desenho da criança é um instrumento que 

ajuda muito no conhecimento e autoconhecimento da 

mesma. Através do desenho o indivíduo organiza 

informações, faz experiências, manifesta seu 

conhecimento e pode desenvolver uma maneira 

pessoal de representação do cosmos. 

Segundo DERDYK (1989), o desenho infantil, 

na evolução gráfica da criança desde seus primeiros 
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saberes até a figura humana, pode ser dividida em 

algumas fases: 

De um a dois anos, a criança risca linhas 

simples e curtas, curvas fechadas horizontais, espirais, 

e confusos círculos múltiplos. Ainda não possui uma 

coordenação muscular madura. 

De dois a três anos, faz movimentos de vaivém 

do braço procura qualquer superfície para rabiscar, tais 

como areia, terra, parede, começando a adquirir 

controle muscular suficiente para empunhar 

instrumentos. 

Com três anos, faz os primeiros círculos, com 

inúmeras repetições, até dominar as formas circulares. 

Iniciam o preenchimento dos círculos desenhados com 

manchas e riscos, chegando a produzir a forma simples 

de mandala, desenhada a milhares de anos atrás. Ela 

sempre aparece no desenho das crianças. Após 

preencher círculos, as crianças passam a desenhar o 

sol, e em seguida o rosto humano, mas só 

acrescentando os mesmos aos poucos, pois trata-se de 

um progresso natural e lento, onde os raios do sol dão 
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origem aos cabelos. A cabeça está enraizada na 

criança, e esta mantém os membros ligados a ela. 

Aos quatro e cinco anos, desenha a pessoa, 

depois os dedos, orelhas etc. A partir daí, passa a 

observar objetos do mundo exterior, até perceber que 

pode desenhar situações no papel. 

Com seis anos, descobre a relação entre o 

desenho e a realidade, demonstra o que sente através 

de sua realidade, porém, prevalecendo o emocional 

sobre o real, passando a retratar movimentos reunidos. 

Consegue desenhar a figura humana de perfil, ao lado 

de árvores, as cores se relacionam com o natural. 

Passa a utilizar uma linha de apoio nos desenhos 

utilizada para sustentar casas, pessoas, árvores, 

animais. Coloca-se como ponto de referência em suas 

representações. 

Aos dez anos, nova etapa do desenvolvimento 

mental, com senso crítico e lógico, descobre o plano que 

substitui a linha básica onde a relação de profundidade 

entre os elementos ordenados em cena é cada vez mais 

evidente. A criança passa a querer retratar tudo que vê, 

mas encontra-se insatisfeita com os resultados finais, 
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para tanto, os pais e professores devem valorizar e 

apoiar as crianças para que as mesmas não fiquem 

desmotivadas. Estas fases fazem parte do processo 

evolutivo do desenho infantil, nas quais a criança passa 

por etapas gráficas, onde destacam-se, sua imaginação, 

criticidade e formas de expressão. “Antes eu desenhava 

como Rafael, mas precisei de toda uma existência para 

aprender a desenhar como as crianças”. (PICASSO, 

1976, p.79) 

Através das experiências do ato de desenhar as 

crianças vão crescendo e dando sentido à suas 

criações. “A criança rabisca e rabisca, e num piscar de 

olhos descobre uma gente, uma semente. Qualquer 

forma redonda, quadrada, vazia, retangular, pequena, 

comprida, agrupada, qualquer configuração preenche 

um horizonte de significados”. (DERDYK, 1989, p. 101) 

WALLON afirma que: 

A fantasia é constituída sempre 
com material retirado do mundo 
real, ou seja, a imaginação se 
encontra em relação direta com a 
riqueza e a variedade da 
experiência acumulada 
diretamente pelo homem. Quanto 
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maior for a experiência do mesmo, 
maior será as suas possibilidades 
para imaginar. (WALLON, 1971, 
p.18) 

 
Ao educador e aos pais, cabe estimular e apoiar 

seus alunos e filhos durante esse processo e valorizar 

as reproduções dos mesmos. 

 
2.2- Primeiros estudos do desenho na linguagem 

infantil 

 
Segundo FERREIRA (1998), ao expressar 

sentimentos e emoções por meio do grafismo a criança 

sente muito prazer. Para tanto, desenhar é possibilitar 

que o psiquismo da criança junte-se ao movimento que 

realiza para registrar imagens que permitam o reflexo 

do interior da pessoa. Principalmente as crianças 

deixam em seus traços, registros do seu 

desenvolvimento cognitivo- motor e psicomotor, além 

da expressão de suas emoções, pois ainda não 

dominam os signos e símbolos do mundo adulto. 

Segundo DERDYK (1989) o desenho é uma 

atividade ampla, pois qualquer atividade artística, 
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científica ou técnica pode ser considerada como lúdico 

e uma simples linha ou outra produção pode ser 

considerada desenho. 

O desenho de observação consiste na realização 

de uma produção artística com base em uma referência 

a qual pode ser pessoas, objetos, paisagens ou 

qualquer outro referencial. Neste modo de desenhar há 

alguns aspectos relevantes, os quais devem ser 

abordados. São eles: perspectiva, profundidade, senso 

de confiança da habilidade criativa e o potencial para 

solução criadora. “Desenhar é a possibilidade de 

lançar-se para frente, projetar-se. A palavra desenho 

tem originalmente um compromisso com a palavra 

designo (plano, intenção, objetivo, propósito)”. 

(MOREIRA, 1999, p. 77) 

Atualmente há muitos registros e estudos sobre 

a produção gráfica infantil, psicólogos, professores, 

educadores e artistas procuraram conhecer o mistério 

dos grafismos infantis bem como o processo de 

criatividade das crianças, o que possibilitou a 

construção de diversas teorias sobre o tema as quais 

estão relacionadas à faixa etária. Tais estudos tiveram 
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início juntamente com as pesquisas sobre a infância e 

sua singularidade a fim de conhecer as especificidades 

do pensamento e desenvolvimento infantil. 
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

SEVERO, Cristiane Aparecida Calabró103 
 
 
1 -    INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa visa apresentar a importância do 

desenho das crianças no processo de ensino e 

aprendizagem da Educação Infantil e como utilizá-lo como 

registro no seu desenvolvimento. 

Ao desenhar a criança sem perceber ativa sua mente 

que guarda todas as suas memórias, experiências e 

sentimentos acumulados durante a sua vida. Estas 

memórias ajudam a criança a criar e compor seus 

desenhos. Por isso, esta não é uma habilidade inata e sim 

desenvolvida a medida que a criança aprende a partir da 

observação. E por isso, que seus desenhos possuem muito 

 
103 Licenciada em História pela Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID), São Paulo – SP. Professora da Rede Municipal da Cidade de São 

Paulo. E-mail: cris.severo@hotmail.com 
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do que elas percebem ou do que geralmente estão 

sentindo naquele momento. 

O desenho das crianças desde muito tempo vem 

sendo analisado com finalidade de conhecer melhor o 

universo infantil. E muitos teóricos se aprofundaram em 

pesquisar mais sobre este assunto como, Nicolau, (2008), 

Piaget, (1998). 

A partir deste contexto buscou-se compreender como 

utilizar o desenho a favor da aprendizagem na primeira 

infância? Observa-se também a importância do desenho 

na educação infantil, para o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social da criança. 

A inclusão do desenho no âmbito escolar é produto 

do surgimento de várias leis que determinaram seus 

objetivos e propostas no decorrer da história e que se 

transformaram ao longo do século XX. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB (1998), e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998), e os 

Parâmetros Curriculares Nacional de Educação Infantil –

RCNEIs (1998), são referenciais de qualidade na educação 

que fundamentaram teoricamente, a importância do 

desenho desde a educação infantil. 
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 A relevância desse trabalho é mostrar a importância 

de se trabalhar o desenho desde a educação infantil a partir 

do imaginário, possibilitar e dar espaço para a criança ter 

autonomia, demostrar sentimentos e o professor perceber 

as dificuldades, avanços e informações que possibilitam ao 

professor planejar e replanejar seu trabalho. 

A criança na primeira infância, ao pegar o lápis e um 

papel, passa a desenhar o universo a sua 

volta, representa o seu convívio em família, demonstrando 

assim, a sua história e experiências.  

O cotidiano da escola de Educação Infantil é 

permeado por práticas expressivas com linguagens 

artísticas. Essas linguagens são instrumentos de 

comunicação usuais na ação da criança sobre o mundo e 

no fazer pedagógico do professor. Os professores, para 

atender às demandas de comunicação com as crianças, 

fazem usos das linguagens artísticas voltadas para os mais 

variados objetivos. (VIGOTSKY, 1995). 

No entanto, mesmo fazendo parte do dia-a-dia as 

linguagens artísticas são, na maioria dos casos, articuladas 

pelo professor intuitivamente e inconscientemente como 

algo já incorporado ao trabalho e sobre o qual não é 
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necessário refletir. É importante que o professor tenha 

conhecimento da importância do desenho para o 

desenvolvimento infantil a partir dos traçados espontâneos 

da criança e não somente de atividades prontas 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é conhecer a 

importância do desenho para o desenvolvimento da 

criança e identificar a sua utilização nas práticas 

pedagógicas do processo evolutivo da aprendizagem, já 

que por ele desenvolvemos aspectos sociais e motores. 

Os autores estudados demonstram como o desenho 

faz parte da vida humana desde o homem da caverna. E 

para compreendermos melhor este assunto nossa 

pesquisa está dividida em capítulos.  

A metodologia utilizada será bibliográfica pautada em 

autores que refletem o tema a partir da participação da 

criança, através da criatividade e espontaneidade. Autores 

como Ferraz (1993), Olivieri (1996) e Parellada (1998), 

dentre outros, analisam e discutem a importância da 

inclusão do desenho na educação infantil. 

 

2.  A HISTÓRIA A ARTE E O DESENHO 
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Embora o desenho seja considerado por muitos sem 

valor, muitos desconhecem seu valor. Historicamente 

falando, desenho é a mais antiga manifestação cultural 

criada pelo homem. Antes mesmo do homem se comunicar 

verbalmente, este já se utilizava do desenho como forma 

de garantir o meio de comunicação entre eles e tudo que 

acreditavam, ou seja, se utilizavam da arte do desenho 

para estabelecer relação comunicativa. 

 A partir disso, o desenho passou por diversas fases, 

originando assim diversos tipos. Essas diferenciações 

foram surgindo conforme os povos se desenvolviam 

histórico culturalmente. (FARIA, 2003). 

Desde a pré-história a prática de rabiscar paredes, 

pedras, árvores era a forma que o homem havia 

encontrado para comunicar se e fazer desses rabiscos 

seus registros. Utilizavam se de pigmentos naturais e 

gravetos para representar animais e também para seus 

instrumentos de caça e até para representar os o próprio 

homem. Os traços são de uma perfeição que até hoje 

pesquisadores das mais variadas áreas e antropólogos se 

surpreendem. 
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O homem, já na época da caverna, registrava através 

de figuras desenhos do seu dia a dia em cavernas. 

A história da humanidade é repleta de casos que 

possibilitam a reflexão das escritas nas paredes. O muro 

de Berlim construído nos anos 60, dividindo as duas 

Alemanhas, a Oriental e Ocidental, onde representações 

gráficas contam a história de lutas entre a Alemanha 

Oriental controlada pelo regime socialista, controlada pela 

União Soviética e a Alemanha Ocidental da democracia 

capitalista dos Estados Unidos. (FARIA, 2003). 

No final da década de 1980, com a queda do muro, 

muitos turistas e alemães, queriam um pedaço do muro 

para guardar. 

A revolta estudantil de 68 em Paris, contou com 

sprays utilizados pelos estudantes como forma de 

manifestação da liberdade de expressão.  

 

 

2.1 O DESENHO E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

O desenho através do ensino de arte na escola de 

ensino infantil apresenta papel fundamental que envolve 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Cristiane Aparecida Calabró Severo 2226 

diversos aspectos, sendo eles: reflexivos, sensíveis, 

expressivos e culturais. (FARIA, 2004). 

É necessário que as crianças possam interagir com 

os espaços culturais, museus, e outras instituições que 

produzem esse tipo de saber, para que busquem 

conteúdos que sejam apropriados para o ato de brincar 

aprendendo, com liberdade intelectual na expressão dos 

sentimentos. Por isso, é fundamental que o professor de 

arte entenda que sair da sala de aula e não ficar isolado 

entre as paredes da escola facilita a sensibilização da 

criança nos processos culturais expressivos. (FREINET, 

1994). 

O desenho trabalhado nas salas de educação infantil, 

nos espaços escolares de primeira infância, deve propor a 

criatividade e a autonomia, pois arte mesma tem 

importante papel no processo de aprendizagem da 

educação das crianças dos 0 aos 6 ano (VIGOTSKY,2001). 

As crianças traçam rabiscos na primeira infância que 

muitas vezes ao olhar do adulto é apenas um rabisco, mas 

ao perguntar o que significa seu desenho, ela 

imediatamente identifica através da sua imaginação o que 

representa seus traçados. 
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Sabia que eu sei desenhar um cavalo? Joana, 3 anos. 

http://revista.oswaldocruz.br/Content/pdf/Maria%20Cec%C3%ADlia%20Blumer%20GROB

EL.pdf 

 

O desenho representado acima, é explicado por uma 

criança de 3 anos que explica que fez um cavalo e o 

mesmo está escondido por trás dos traços, justificando 

porque as outras pessoas não veem. 

 

O desenho, enquanto linguagem 
requisita uma postura global. 
Desenhar não é copiar formas, figuras, 
não é simplesmente proporção, 
escala. A visão parcial de um objeto 
nos revelará um conhecimento parcial 
desse mesmo objeto. Desenhar 
objetos, pessoas, situações, animais, 
emoções, ideias são tentativas de 
aproximação com o mundo. Desenhar 
é conhecer, é apropriar-se 
(DERDYK,1989).  

 

O desenho faz parte do universo infantil. No mundo 

da criança, tudo está conectado, caminhar, andar, correr, 

http://revista.oswaldocruz.br/Content/pdf/Maria%20Cec%C3%ADlia%20Blumer%20GROBEL.pdf
http://revista.oswaldocruz.br/Content/pdf/Maria%20Cec%C3%ADlia%20Blumer%20GROBEL.pdf
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escrever, cantar, pular, brincar, observar, são alguns 

pertences existente no mundo infantil. Existe uma grande 

vontade de por parte das crianças, de expressar as 

hipóteses ainda em construção. (KISHIMOTO, 1999). 

O desenho, quando trabalhado com as crianças, a 

família e a escola possibilita o desenvolvimento da criança 

que coloca a sua imaginação para funcionar. As crianças 

apresentam desde o nascimento, habilidade naturais para 

fazerem de um objeto, uma grande história. 

Quando as crianças estão praticando o desenho, 

sinalizam seus avanços e dificuldades, já que ela está na 

fase da descoberta, e sente uma grande necessidade de 

resolver os problemas que aparecem ao longo do que 

estão fazendo. 

A respeito Bessa, diz que: 

 
Quando a criança pinta, desenha, modela ou 
constrói regularmente, a evolução se 
acelera. Ela pode atingir um grau de 
maturidade de expressão que ultrapassa a 
medida comum. Por outro lado, a criação 
artística traz a marca de uma individualidade, 
provoca libertação de tensões e energias, 
instaura uma disciplina formativa, interna de 
pensamento e de ação que favorece a 
manutenção do equilíbrio tão necessário 
para que a aprendizagem se processe sem 
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entraves, e a integração social sem 
dificuldades (BESSA, 1972).  

 

As crianças, segundo o autor, estabelecem relações 

que organizam e explicam o mundo, através da construção 

do conhecimento ao mesmo tempo se apropria dando 

significados sobre si mesma, através dos processos de 

interação com as pessoas e objetos, o que a leva a 

modificar concomitantemente seu modo de agir, sentir e 

pensar. 

O afeto, a proteção e o ambiente saudável são de 

grande importância para que os pequenos se desenvolvam 

desfrutando os benefícios da aprendizagem, 

oportunizando e o crescimento da criança. (HOHMANN 

&WEIKAR, 2011). 

A experiência que transforma pode ser iniciada pela 

pintura, livro, desenho, música, teatro, dança, tecnologia, 

entre outros. Podemos também experimentar diversos 

materiais não estruturados, como: sucatas, cacos e outros 

elementos de composição. Eles criam situações 

planejadas não fixas, alteradas em seu próprio movimento, 

criando possibilidades da emersão do talento artístico, 
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tornando o espaço escolar em um local que educa e 

transforma.(RCNEI, 1998). 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (RCNEI), a rotina representa o tempo de 

trabalho educativo realizado com as crianças, ou seja, a 

estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático. A 

rotina deve apresentar as brincadeiras, os cuidados e as 

situações de aprendizagens orientadas. (BRASILIA, V.1, 

1998, p.54). 

O grafismo, o simbolismo de 1ª ordem, as garatujas, 

os rabiscos, todos esses tem algo em comum, pois mesmo 

com nominações diferentes, todos eles,tem por objetivo 

expressar ideias, pensamentos, sentimentos, momentos, 

ações e representar, assim como as palavras, objetos. 

(IAVELBERG,2013). 

Segundo IAVELBERG: 

“Toda criança desenha. Mesmo que não seja 
adequadamente instrumentada para tal, a 
criança pequena quase sempre encontra 
uma maneira de deixar, nas superfícies, o 
registro de seus gestos: se não tiver papel, 
pode ser na terra, na areia, ou até mesmo na 
parede de casa: se não tiver lápis, serve um 
pedaço de tijolo, uma pedra, ou uma lasca de 
(IAVELBERG, 2013). 
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O desenho é arte! E a arte é uma forma de 

comunicação visual, que permite que a criança imagine e 

crie, se expresse sem tantas normas, sem tantas regras, o 

que não quer dizer que surge do nada e não possui 

significados. Afinal, o desenho é um dos meios pelo qual a 

criança transmite aquilo que capta do meio onde está 

inserida, e tem “papel fundamental na compreensão e na 

análise crítica da sociedade por parte da 

criança.”(KRAMER  2003). 
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A MÚSICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Sara Monteiro de Souza Ghion104 

 

 

Dizer que a criança tem potencialidades e aptidões 

musicais principalmente na primeira infância não é 

errôneo, entretanto as pesquisas em universidades 

comprovam este fato, pois neste período que os 

esquemas de aprendizagem estão abertos a aprender a 

arte, a segunda língua, a música ou o que se pretenda 

ensinar à criança. 

 
Silva apud Pires (2008) faz um comentário sobre as 

experiências de Schlaug, da Escola de Medicina de 

Harvard (EUA), e Gaser, da Universidade de Jena 
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(Alemanha) citando que: 

 
Estas experiências revelaram que, ao comparar cérebros de 

músicos e não músicos, os do primeiro grupo apresentavam 

maior quantidade de massa cinzenta, particularmente nas 

regiões responsáveis pela audição, visão e controle motor. 

Esses pesquisadores [...] afirmaram que tocar um instrumento 

exige muito da audição e da motricidade fina das pessoas, e que 

a prática musical faz com que o cérebro funcione ‘em rede’. Ter 

um cérebro funcionando em rede significa que o indivíduo, ao ler 

determinado sinal na partitura, necessita passar essa 

informação (visual) ao cérebro, que em seguida transmitirá à 

mão o movimento necessário (tato) e, ao final disso, o ouvido 

acusará se o movimento feito foi o correto ( audição). 

 
Outras pesquisas realizadas sob o aspecto de apreciação 

musical também acusam estímulos cerebrais intensos e 

ao corpo humano. Tais estimulações geram assimilação 

de novas informações, conseqüentemente, nova 

aprendizagem. 

 
Segundo Jannibelli (1971) as atividades na prática 

pedagógica musical na escola são exercidas por dois 
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tipos de professores: o professor de classe ou o professor 

especializado. O professor de classe tem atribuições de 

desenvolver as capacidades de seus alunos, para tanto 

utilizam a Música como disciplina educativa e por vezes 

como recurso pedagógico. 

 
Neste contexto é preciso enfatizar que a educação 

musical deveria ser comum a qualquer indivíduo, 

entretanto, é fato que se o professor de classe não possui 

tal formação, o mesmo pode realizar cursos e programas 

de educação continuada, a fim de que venha 

compreender o valor real da música na formação e na 

personalidade das crianças, podendo assim estabelecer 

sua pratica docente com a devida competência. 

 
De outro lado o professor especializado como profissional 

em Música necessita dominar com excelência os métodos 

e processos de ensino da música, pois existe um 

preconceito em relação ao artista-músico e professor de 

música. Outra dificuldade é perceber que a Música é uma 

disciplina que compreende conceitos e conteúdos a 

serem explicados, vivenciados, explorados e 
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compreendidos com os alunos, principalmente na 

educação infantil, além do valor estético musical. 

 
Jannibelli (1971, p. 35) declara que: 

 
 
A dificuldade está em que, nem sempre estas exigências do 

trabalho escolar se equilibram. Há uma ideia generalizada de 

que o artista-musicista forçosamente não é um bom professor. 

Julgam-no, sempre, com seus interesses e energias voltados ao 

seu trabalho pessoal e que , somente um Artista, com qualidades 

excepcionais de comunicação e de magistério, pode descer até 

os interesses dos alunos, compreendendo-os devidamente. 

 
Outro fato relevante é que o professor de Educação 

Musical, de classe ou especializado, deve procurar incutir 

na criança a consciência do som através das 

propriedades sonoras: timbre, altura, intensidade e 

duração, assim como os elementos musicais: melodia, 

ritmo e harmonia, através de atividades lúdicas 

envolvendo escutar, cantar e tocar instrumentos de altura 

indefinida. 

 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020 

Sara Monteiro de Souza Ghion 2238 

Por esta razão, é importante que os professores da 

educação infantil possam fazer cursos de capacitação em 

Musicalização que trata deste conteúdo, entre outros. 

 
Alguns autores escrevem livros com planos de aula 

específicos dando ao professor de classe ideias e 

conteúdos prontos com cd gravado, a fim de propiciar o 

canto para geralmente atender as festas comemorativas 

da escola. Porém, não fazer alusão ao conteúdo de 

música, ao sensório e motor, ao cognitivo e ao emocional 

geram apenas o trabalho estético musical, o qual pode ser 

experimentado apenas com apreciação musical e não o 

fazer artístico-musical das crianças. 

ZAMBRIN apud YOGI (2003) faz a seguinte citação: 

 

[...] independente das condições em que a criança vive, brincar 

é natural dela. A atividade lúdica é fundamental, pois contribui 

para sua vida afetiva e intelectual. [...] teremos adultos 

equilibrados. A presença de momentos lúdicos na vida escolar 

da criança leva-a a grandes descobertas, à auto-suficiência, ao 

crescimento e ao desenvolvimento cognitivo, à construção de 

julgamentos ético-morais, ao aprendizado de fazer escolhas. [...] 
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Educação Musical é uma proposta de socialização em grupo não 

apenas de formadora de conteúdos. 

 
Um exemplo de material didático destinado ao pedagogo 

em formato de projetos e trabalho inter disciplinar, 

utilizando a música como recurso didático e lúdico é o 

trabalho de Chizuko Yogi, pois além das festas escolares 

trabalha a música nos conceitos e disciplinas da Educação 

Infantil e Séries Iniciais. Entretanto, o mais interessante 

em sua obra é possibilidade de trabalhar a formação de 

crianças autônomas e não com respostas automatizadas. 

 
Relacionando os pensadores e educadores ao longo da 

história da Educação Infantil e associando aos pensadores 

e musicalizadores, pode-se chegar a fatos como o registro 

de Comenius utilizar a música no período medieval como 

formação. Pestalozzi com o método “aprender fazendo”, 

Propiciava à criança adquirir os primeiros elementos do 

saber de forma natural, assim na música o professor atual 

poderia ensinar os sons antes dos sinais visuais, e fazer 

com que a criança aprenda a cantar antes de aprender as 

notas na pauta, ou os seus nomes. 
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Fröebel tinha a compreensão do brinquedo e das 

atividades lúdicas como um processo para o educação 

infantil, trabalhando com o jogo e o sensório motor. Pode-

se constatar que Dalcroze como educador musical 

também associou este fatores com seu método rítmico 

usando o corpo como expressão. Jogos musicais 

envolvendo a sonoridade e o ritmo são fontes de 

expressão, de execução sensória e motora, pois os 

movimentos refletem a música através da melodia e do 

ritmo. 

 
Segundo Sugahara (2006) o bebê quando nasce 

encontra-se num estágio de sincretismo com a mãe, 

Wallon apud Sugahara diz que este estágio chama-se 

impulsivoemocional, cuja predominância é motora e 

afetiva. À medida que os movimentos da criança tornam-

se intencionais, o seu interesse pelo mundo exterior 

passando a investigar e explorá- lo, este é o estágio 

sensório-motor e projetivo, o qual ocorre a aquisição da 

marcha e da linguagem e a cognição é predominante. No 

estágio do personalismo, a criança adquire a consciência 
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corporal e está desenvolvendo a capacidade simbólica 

(adquirida nas fases anteriores) neste estágio ocorre a 

formação da pessoa e a construção da personalidade, 

voltase a predominância afetiva. Apesar de um ou outro 

aspecto (afetivo, cognitivo e motor) ficar em evidência em 

cada estágio do desenvolvimento, eles se interligam e 

vinculam-se entre si formando um conjunto funcional. 

Vem daí a importância da afetividade e da motricidade no 

desenvolvimento da cognição. A educação da criança, no 

aspecto musical, pode ser realizada escolhendo repertório 

e atividades de acordo com as necessidades e interesses 

de cada momento e do seu meio cultural, respeitando 

assim o seu processo de desenvolvimento e imitativo. E 

pode-se ainda afirmar que a música é um importante 

elemento na constituição da pessoa completa e integrada 

a que se refere Wallon. 

 
De acordo com a teoria de Piaget o cognitivo é propiciado 

através de um ambiente rico em estimulação e 

acomadação dos exercícios das capacidades mentais das 

crianças. Poderia ser associado nesta linha o 

musicalizador Suzuki. Quanto mais estimulado o 
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ambiente, motivarem a criança, ela aprenderá mais 

facilmente desenvolvendo duas aptidões congnitivas, 

como falar uma nova língua. Assim, a nova língua seria a 

música num processo de compreensão após a imitação, 

como aprender a língua materna. Afetividade e imitação 

podeira se correlacionado com Wallon. 

 
Vygotsky e Willens se encontram na ciência da Psicologia, 

no desenvolvimento humano. Os estudos de Vygotsky 

estavam voltados para a interação social do individuo, 

para a compreensão das origens sociais e para bases 

culturais do desenvolvimento individual do ser humano. 

Willens na educação musical propôs o canto como fonte 

de reconhecer culturalmente o indivíduo e por ser natural 

ao ser humano, ao cantar ele pode de forma expontânea, 

interagir socialmente. O canto virá de “dentro para fora”, 

pois o ouvir interior é desenvolvido pelo ato de cantar, 

antes de falar ou cantar, ocorre o pensamento. Ao realizar 

as relações da história da educação infantil e da educação 

musical pode-se constatar que os principios educacionais 

são praticamente os mesmos: desenvolvimento do ser 

humano, dos zero aos 6 anos neste recorte. O foco é a 
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individualidade, a personalidade, a congnição, a formação 

e a interação social da criança, seja em ambiente 

familiar,escolar ou social. Na atualidade marcada por 

transformações tecnológicas, científicas e ético-sociais, a 

educação da criança vive um desafiador momento que é 

a revisão de valores, crenças, princípios e ideais. A escola 

quer ser mais parceira da família e da comunidade, como 

anteriormente não foi. 

 
A ação criadora é própria do ser humano como resultado 

de uma ação cognitiva, ou seja, da aquisição de algum 

conhecimento. A música deve ser um dos meios para se 

alcançar esta ação; pode-se oferecer à criança, através 

de recursos pedagógicos vivos e adequados, para que ela 

possa expressar sua criatividade, desenvolver sua 

personalidade, suas emoções, seu pensamento lógico e 

interagir no meio em que se situa. E a partir deste 

pressuposto utilizá-la para em programas festivos e 

educacionais nas escolas. 

 
As crianças são o maior bem que a humanidade possui. 

É muito importante que os governantes do país possam 
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dar atenção a este fato, disponibilizar verbas para a 

Educação e políticas adequadas no que se refere a 

educação continuada para professores. Entretanto, os 

profissionais da educação, principalmente os da 

Educação Infantil devem aprofundar temas relacionados a 

esta etapa da educação básica, podendo assim, com este 

conhecimento, desempenhar seu trabalho com 

excelência e contribuir para a qualidade desta educação. 

Para tanto, também é necessário o aprofundamento das 

diversas teorias pedagógicas aplicadas no decorrer da 

História da Educação, uma vez que as mesmas já foram 

devidamente comprovadas; além das novas 

possibilidades atuais. 

 

A atividade musical é um dos meios para se educar e 

interagir com a criança nas suas distintas fases. Assim 

como o educador deveria estudar os pensadores da 

educação, deveria também conhecer os diversos 

educadores musicais e as áreas que atuaram 

complementando assim o currículo do mesmo e aplicando 

na sua prática docente, independente de estar a Música 

como disciplina obrigatória a partir de 2011. 
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JORNALISMO NO CINEMA 

 
 

Solange Cristina de Oliveira 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
O cinema é considerado como uma forma marcante de arte, 

surgido no começo do século XIX para o século XX, 

representando o registro genuíno da nossa história 

contemporânea e saindo de mera curiosidade para se 

tornar um fenômeno de entretenimento que encanta várias 

gerações há mais de um século. O cinema surgiu em uma 

época de intensa industrialização e urbanização e, junto a 

ele, se inaugura uma nova sociedade e uma nova 

experiência estética, marcadas pelo grande estímulo de 

novos meios de comunicação e de transporte e pela 

ascensão da cultura de consumo em massa. A indústria 

cultural é de forma excepcional, uma poderosa ferramenta 

para a produção de sentido sendo capazes de influenciar a 

visão das pessoas sobre o mundo. É claro que cinema não 
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é a única forma de entretenimento capaz de produzir 

representações a respeito de elementos do mundo 

histórico e da nossa realidade, mas o poder das suas 

representações é muito mais permeável e durável do que 

de outras práticas, como literatura e teatro. Waltz afirma 

que a produção artística visual estaria "condicionada a 

padrões culturais de fundo inconsciente” (WALTZ, 2009, p. 

2), dentre os quais se encontram os diversos padrões 

, "representações de uma realidade social e histórica, 

tomadas como verdadeiras, mas que constituem em 

alegorias ou produtos da imaginação” (idem, p. 2). Assim 

sendo, podemos entender a influência dos 

direcionamentos cinematográficos na perspectiva da 

realidade das pessoas pois, da mesma maneira que 

ajudariam a construir imagens mentais, também criariam 

expectativas em seu público. O jornalismo é considerado 

um tema importante do cinema, e os repórteres 

representam ao lado de personagens clássicos para a 

produção cinematográfica. Como era de se esperar, os 

filmes realizados nos Estados Unidos constituem as 

principais obras que tratam do assunto, como comprovou 

Berger (2002). Ainda assim, outras produções nacionais 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.14 n.3, p.1-2292, mar.2020  

Solange Cristina de Oliveira 2249 

merecem destaque pelo volume e, sobretudo, pela riqueza 

de suas representações. Também se fala sobre a produção 

inglesa e francesa, mas o objetivo central deste trabalho é 

fazer uma análise sobre como foi representado o 

jornalismo e seus profissionais ao longo da história do 

Cinema Brasileiro. Ainda que a representação do 

jornalismo pelo cinema tenha sido constante, mas a sua 

imagem não permaneceu a mesma ao longo dos anos. A 

percepção do público sobre a mídia sofreu várias 

transformações ao longo da história do século passado, e 

o cinema soube explorar, além de ajudar a promover essas 

alterações. Dessa forma, para entendermos como a 

representação dos jornalistas no Cinema Brasileiro evoluiu 

e o que torna o jornalista um personagem tão importante, 

precisamos primeiro analisar sua evolução num cenário 

mais genérico. Para tal, levamos em consideração o 

cinema norte-americano que, segundo o crítico Jean 

Claude Bernardet, teria sido um dos principais 

direcionadores da produção cinematográfica realizada no 

Brasil. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 
Considerando que o jornalismo tem um grande potencial 

cinematográfico, ao longo dos mais de cem anos de 

cinema, diversas atividades profissionais foram 

exploradas, algumas seguindo o que pode ser percebido 

como uma vocação natural pelo papel de herói; outras 

adaptando-se perfeitamente a visão pública da noção de 

vilão. Mas poucas foram tão exploradas pelo cinema a 

ponto de se desenvolverem em um gênero próprio de filme 

como o jornalismo foi capaz. A mídia e seus profissionais 

tem sido abordados pela sétima arte desde 1909 com o 

filme The Power of the Press, do cineasta Van Dyke Brooks, 

meros 15 anos depois dos irmãos Lumière entrarem para 

história com a exibição de La Sortie des usines Lumière à 

Lyon. Este seria o início de muitos filmes a abordar as 

difíceis relações da imprensa com a sociedade, servindo 

inclusive como inspiração para seu remake, dirigido pelo 

cineasta ítalo-americano Frank Capra e precursor da 

imagem do jornalista personagem como herói de aventuras 
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(Berger, 2002). 2.1 UMA UNIÃO PROVEITOSA Para 

concluirmos a evolução das representações dos jornalistas 

no cinema brasileiro, é preciso que, primeiro, conheçamos 

o relacionamento da profissão com o cinema de maneira 

geral e, particularmente, com a produção cinematográfica 

norte-americana, é mais influente e relevante da atualidade. 

Como disse Jean-Claude Bernardet, "não é possível 

entender qualquer coisa que seja do cinema brasileiro se 

não se tiver em mente a presença maciça e agressiva, no 

mercado interno, do filme estrangeiro." (BERNADET, 1979, 

p. 11). Sendo assim, somos levados a nos conscientizar da 

atração entre o cinema e o jornalismo. Desde os primeiros 

tempos, o jornalismo se viu envolto pelo que Christa Berger 

chamaria de "o glamour da mídia" (BERGER, 2002, p. 11), 

uma percepção pública da profissão como reduto de 

homens e mulheres íntegros, dispostos a correr grandes 

riscos pelo dever de contar aos leitores as grandes 

verdades que lhes eram muitas vezes ocultadas. Não é 

surpreendente dizermos que esta imagem, 

consideravelmente positiva, era incentivada abertamente 

pelos profissionais da imprensa no final do século XIX e no 

início do século XX. Fica claro que "o jornalista do final do 
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século era tão ansioso para mitificar 1 No Brasil, o filme de 

Capra ficou conhecido pelo título "Mocidade Audaciosa", 

onde no seu trabalho quanto o público para ler suas 

aventuras" e, ainda, "repórteres encorajavam ativamente a 

imagem pública de sua profissão como uma profissão 

romântica envolvida em arrojo e perigo, à vontade nos 

recantos mais obscuros da vida na cidade" (FISHKIN, apud 

SENRA, 1997, p. 50). A consagração do jornalismo como 

personagem por excelência da ficção cinematográfica não 

ocorreu de maneira aleatória ou acidental, justamente por 

sua atuação na investigação e apuração de problemas, 

revelar segredos ocultos e desmascarar aqueles que se 

opõem a verdade, o jornalismo se associa perfeitamente 

ao papel de personagem cinematográfico que, através de 

suas ações, é responsável pelo andamento da trama e pela 

solução de seus problemas e mistérios. No entanto, seria 

incorreto pensarmos que as representações 

cinematográficas dos profissionais de imprensa seriam 

exclusivamente positivas. Fazendo uso de todas as 

nuances e peculiaridades do trabalho jornalístico, o cinema 

criou uma espécie de imagem dupla dos jornalistas, muitas 

vezes representando-os como donos da verdade, dotado 
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de profundo senso de justiça, guardião da democracia e dos 

interesses do povo; em outros momentos como um vilão 

mesquinho e inescrupuloso, que utiliza o poder da mídia do 

qual ele dispõe por interesse próprio ou a serviço de um 

grupo, capaz de colocar sua carreira, o desejo de 

autopromoção e de saída do anonimato a frente de 

qualquer coisa. Essa relação encontrou-se na produção 

cinematográfica norte-americana, de longe a mais relevante 

e mais consumida mundialmente. A partir dos anos 20, o 

cinema encontro terreno fértil nas representações do 

jornalista no imaginário popular para produzir filmes que 

confirmavam, subvertiam e invertiam os estereótipos que 

haviam sido criados sobre a profissão ao longo dos anos. 

Dessa forma, é possível entender que mesmo o jornalista-

personagem tenha sua origem fora do mundo da ficção, os 

filmes nele centrados não podem ser considerados apenas 

uma cópia da vida real. Da mesma forma que a notícia, "um 

filme é uma imagem da realidade, e não a vida em sua 

totalidade" (DÁVILA, 2003, p.20). Toda história contada 

pelo cinema está limitada pelas especificidades da narrativa 

cinematográfica que a produziu. 
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CONCLUSÃO 

 

 
Jornalismo e cinema não têm relações apenas no contexto 

atual. A imprensa foi responsável por boa parte da 

formação do público espectador da nova forma do final do 

século XIX e início do XX, já que cultivou entre os seus 

leitores o apreço por estórias e melodramas, envolvendo 

mortes, crimes e reviravoltas. O sensacionalismo era 

recorrente na imprensa da época e ajudou a preparar a 

mentalidade público para as novas grandes atrações que 

surgiriam, entre elas, o cinema. Tal relação se deu, em 

grande parte, devido a relação com a realidade partilhada 

pelo cinema e pelo jornalismo. Enquanto o primeiro 

resume-se em representar o mundo através da ficção, o 

segundo aborda informações sobre esse mesmo mundo, 

compartilhando conhecimentos sobre o mesmo. O cinema, 

inclusivo o cinema americano, dedicou-se a trabalhar a 

imagem dos jornalistas, fazendo uso de sua vocação para 

protagonista. Ainda assim, a maneira como o cinema 
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constrói seus personagens-jornalistas foi alterada com o 

passar do tempo para refletir as transformações pelas 

quais a sociedade passava. A autopromoção e o sucesso 

profissionais se tornam motivadores tão poderosos para 

essas personagens quanto os traços mais nobres que 

estimulavam legitimar a ação da mídia como uma 

defensora da sociedade, uma vez que lhe oferece 

informações que são do seu interesse, ou discutir a 

espetacularização dos acontecimentos promovida pelos 

meios de comunicação. A imagem contraditória foi 

construída principalmente pelo cinema hollywoodiano, que 

também serviram de influenciadores da produção 

cinematográfica brasileira. Ainda que consideravelmente 

mais recente, tendo sido iniciada de acordo com as 

pesquisas de Berger (2002) no ano de 1956, a 

representação dos jornalistas no cinema nacional seguiu as 

mudanças profundas que afetaram a sociedade brasileira. 

Não podemos nos esquecer, como afirma Waltz (2009) que, 

mesmo que os jornalistas se confundam com as imagens 

que o cinema oferece deles, o cinema também é mídia e, 

portanto, não é neutro. Os filmes ajudam a pautar a 

discussão a respeito do jornalismo, mas não podem servir 
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de prova contra ou a favor dele, uma vez que essas 

produções expressam um determinado ponto de vista, e 

não a totalidade do real. Cabe a cada pessoa, fazer uma 

análise sobre o que se afasta da realidade cotidiana do 

jornalismo. 

Vimos que, no cinema brasileiro, a representação dos 

jornalistas no cinema começou de forma bastante negativa, 

pois direcionava-se de forma amplamente sensacionalista, 

capaz de grandes absurdos com o único intuito de vender 

edições de jornal. A transformação, iniciada nos anos 70, 

se completa ao longo dos anos 80 e durante o período da 

Retomada, em meados dos anos 90. Ainda que o trabalho 

tenha encontrado determinadas dificuldades, sobretudo 

devido à escassez e a fragmentação de bibliografia 

específica sobre o tema, certas conclusões se mostraram 

claras ao longo de toda sua realização. Observa-se 

também, jornalistas utilizando como instrumento de seus 

veículos para ameaçar, coagir, encantar e ludibriar fontes 

na busca pela próxima manchete. Vemos a imprensa 

sendo utilizada como porta-voz dos interesses do povo e 

veiculadora oficial dos interesses do governo. O que todos 

esses filmes reforçam, acima de tudo, é o poder da 
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imprensa enquanto uma instituição social, capaz de 

interferir, de forma positiva ou negativa, na realidade. 

Visões pró e contra muitas vezes remetem aos mesmos 

recursos para mostrar isso. Nesta questão, pode-se dizer 

que o cinema é unânime: a mídia é o Quarto Poder. 
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DE VARGAS A JANGO, A DEMOCRACIA 

INDESEJADA 

 

Fernanda Cristina Cruz Lobato 

 

VARGAS 

 

A história do Brasil traz personagens, que 

contribuíram a seu modo, na construção desse país. 

Getúlio foi um deles. Embora recente muitos brasileiros 

desconheçam a participação de Getúlio Vargas, como 

figura marcante na história de nossa nação. Vargas 

contribuiu de um modo particular, para quebrar a 

hegemonia política de paulistas e mineiros, que 

comandavam os destinos do país desde 1930, quando ao 

tomar o poder, dissolve o congresso e os partidos, 

assumindo 

pessoalmente o destino do país. Impondo uma nova 

Constituição, chamada de "Polaca", implanta o Estado 

Novo, contrapondo-se a República Velha. Vargas 

governara de forma autoritária, até ser deposto em 1945. 
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Em 1950, Getúlio retorna, e candidata-se novamente 

a presidência. Vence as eleições e assume o cargo em 

janeiro de 1951. 0 Brasil que Vargas assume esta mudada. 

O final da 22 Guerra Mundial traz um mundo dividido, entre 

socialistas e capitalistas. Entre dois modelos de 

sociedades Boris Fausto lembra que, nos primeiros anos 

da década de 1951, uma série de acontecimentos 

empurrou os países do Terceiro Mundo a uma definição por 

um dos campos de luta (FAUSTO, pág.407, História do 

Brasil). 

A volta de Vargas não foi tranquila, seus opositores. 

políticos conservadores, concentrados na UDN (União 

Democrática Nacional), tentam impugnar a eleição e evitar 

sua posse, mas não obtém êxito e Getúlio volta a comandar 

o Brasil, tendo uma oposição atuante, que se estendia, da 

UDN, setores das forças armadas, empresários e órgãos 

da imprensa. De passado autoritário, estes setores da 

sociedade brasileira, irão dificultar a governabilidade do 

país, combatendo o discurso nacionalizante de Vargas, 

com a bandeira da democracia liberal. Por traz do discurso 

liberal. escondia-se a preocupação dos opositores, com o 
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projeto de base nacionalista, que o governo de Vargas 

buscava implantar. 

Para Lucila Delgado, a ênfase em questões sociais e 

econômicas, base do projeto getulista. podia ser traduzida 

em quatro palavras: trabalhismo, nacionalismo, estatismo, 

desenvolvimentismo. (DELGADO Brasil: 1954- Prenúncios 

de 1964).  

Com esse ideal o governo Vargas incentivou a 

organização sindical, concedendo maior liberdade aos 

sindicatos. Essa liberdade de ação para os trabalhadores 

e problemas com a inflação levaram a greves gerais em 

São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e Belém. Em São Paulo, 

a greve representou uma derrota, abalando seu prestígio 

pessoal e de seu partido, o PTB. Os líderes sindicais, seus 

aliados, foram superados na organização do movimento de 

greve pelos comunistas, que foram os principais 

articuladores do movimento grevista. Por outro lado, os 

setores conservadores, não diminuíam suas críticas. 

Os mais contundentes críticos de Getúlio era o 

proprietário do jornal Tribuna da imprensa Carlos Lacerda, 
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que atuava como porta-voz, dos setores adversários do 

governo. Suas críticas procuravam desacreditar a política 

getulista. Lacerda pedia a renúncia de Vargas e a 

decretação do estado de emergência no país, recebendo 

apoio de setores militares tradicionais. 

Criticado por comunistas e conservadores, o 

presidente mantinha seu prestígio inalterado, entre a 

classe trabalhadora urbana, a partir da fundação do PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) em 1945, que trazia em seu 

programa, as bases de um projeto nacional, com forte 

presença do Estado no apoio ao desenvolvimento do país 

e na distribuição de bens e benefícios. O PTB, de maioria 

getulista, apresenta um programa de governo, que coincide 

com o programa político de Vargas. No entendimento da 

professora de História Delgado, o programa de Vargas; 

"(....) mesmo, apresentando diferentes concepções e 

correntes internas, havia um eixo, uma espinha dorsal, que 

fez com que o trabalhismo petebista, filho primogénito do 

modelo getulista, se constituísse em um projeto para o 

Brasil". (DELGADO, idem) 
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Pura a UDN e outras correntes conservadoras, um 

governo de base trabalhista, nacionalista e distributiva, não 

servia ao projeto liberal, de internacionalização da 

economia brasileira. Getúlio Investiu na presença estatal 

na criação de empresas no campo da siderurgia (CSN), 

energia (Eletrobrás), combustível (Petrobras). Além disso, 

limitou a remessa de lucros das empresas estrangeiras 

para o exterior, o que enfureceu ainda mais seus 

adversários. 

Nacionalização ou internacionalização eram dois 

projetos, que serviam a interesses distintos conforme 

observa Delgado: 

“Na verdade, o que estava om jogo eram 

dois projetos, ambos capitalistas, mas diferentes em 

suas metodologias e prioridades para o Brasil", 0 

que a oposição combatia, era a presença do 

Estado, como condutor do processo de 

desenvolvimento do pais e, para os opositores, o 

que lhes interessava, "era a adoção de um modelo 

de desenvolvimento associado e 

interdependente...".com ênfase na iniciativa privada 

e na contenção à expansão do Estado. (DELGADO, 

apud, DULCI, idem). 
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Os defensores do liberalismo pensavam afastar 

Vargas, para cancelar de forma definitiva, este projeto 

nacionalista/estatista, incompatível com a 

internacionalização pretendida da economia brasileira, 

considerada por eles, mais moderna e eficaz para o país. 

A presença do Estado na condução da economia, não 

interessava, aos defensores do capital privado, na 

condução dos negócios no Brasil. 

A pressão em cima de Getúlio torna-se constante e 

mesmo com uma base no Congresso enfraquecida, o 

governo resiste. Porém em 5 de agosto de 1954, Carlos 

Lacerda, sofre um atentado a bala, escapa ferido, mas seu 

segurança, um oficial da aeronáutica é morto. Os 

adversários de Vargas, logo o acusam como responsável 

e mandante do atentado. A morte do oficial, faz Getúlio 

perder os últimos apoios que conservava no meio militar. 

O movimento pela renúncia do presidente intensifica-se. 

Getúlio não suporta a pressão, e em 24 de agosto de 1954, 

põe um fim em sua vida. A morte de Vargas, estanca um 

projeto de independência política e econômica do Brasil, 
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frente a um mundo polarizado. O historiador Sodré, assim 

define a era Vargas: 

"A morte de Vargas, não encerrou 

apenas uma fase da política brasileira, 

dominada pela sua figura, como expressão 

do avanço das relações capitalistas no 

país, encerrou também, um período de 

desenvolvimento econômico do país, 

período marcado, do ponto de vista da 

industrialização, pela substituição de 

importações. No exterior, em escala 

mundial, marcando o compasso da guerra 

fria", o capitalismo atingia a etapa de 

capitalismo monopolista de Estado, que 

exigiria alterações essenciais na 

exploração dos países de economia 

dependente, em busca do lucro máximo e 

através de processos novos e do maior 

aperto nos velhos processos. 

Politicamente, seria um período de graves 

perturbações, culminando com a 

supressão das liberdades democráticas. 

"A busca empírica do modelo conveniente 

passaria, entretanto, por uma fase 

preparatória, quando se gerariam as 

condições para que o imperialismo 
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lançasse as bases de seu domínio". 

(SODRE, Nelson Werneck, p. 83). 

Com a saída de Vargas, assume a presidência, Café 

Filho, que forma um ministério, com uma maioria de 

udenistas e promessa de garantir as eleições presidenciais 

marcadas para 1955. 

 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Juscelino Kubitschek de Oliveira (UK), apoiado por 

parte do getulismo, lança-se candidato pela coligação 

PSD-PTB, tendo como vice, João Goulart, herdeiro de 

Getúlio. Com 36% dos votos. JK é eleito presidente do 

Brasil em 1955, e Jango, apelido de Goulart, é eleito vice, 

com uma votação maior do que JK. Como registro, a 

Constituição de 1946, previa a escolha do vice, também 

pelo voto. 

Eleito, JK assume em 31 de janeiro de 1956, ficando 

no poder até 31 de janeiro de 1961. Sua posse também 

não foi tranquila, pois grupos de militares e civis 
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conservadores, não satisfeitos com o resultado da eleição, 

articulam um golpe, para impedir que Juscelino tome 

posse. Contra esses golpistas, houve uma reação dos 

militares legalista, que liderados pelo marechal Henrique 

Teixeira Lott, garantem a posse de JK e seu vice. 

Mostrando ser um político habilidoso, Juscelino, 

manteve os interesses de aliados e opositores, 

equilibrando forças e, conciliando interesses dos vários 

grupos. Apresentou logo no início de governo, o seu Plano 

de Metas, cujo lema era "cinquenta anos em cinco", onde 

pretendia diminuir o atraso estrutural do Brasil. O plano 

definia investimentos em áreas prioritárias, como rodovias, 

hidrelétricas, aeroportos e indústria. 

No setor do desenvolvimento industrial, foi onde JK 

obteve maior êxito, abrindo a economia para o capital 

internacional, atraindo o investimento de grandes 

empresas e montadoras de automóveis, como, Ford, 

Volkswagen, Willys e GM (General Motors), que instalaram 

filiais na região sudeste do Brasil. principalmente, nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e ABC (Santo André, 
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São Caetano e São Bernardo). Esta movimentação, abriu 

novas oportunidades de empregos nesta região, tornando-

a atrativa e polo de emprego para muitos trabalhadores de 

todo Brasil, causando um grande êxodo rural e a migração 

de nordestinos e nortistas de suas regiões para as grandes 

cidades do Sudeste. Além do Sudeste, a região Centro-

Oeste também foi outro atrativo para os migrantes 

nordestinos, para trabalharem na grande obra de JK, à 

construção de Brasília. A obra faraônica de JK, seria a nova 

capital do Brasil, que segundo o presidente, contribuiria 

para desenvolver a região central do país e afastar o centro 

das decisões políticas, de uma região densamente 

povoada.  

Para construir Brasília, Juscelino fez uso de capital, 

que obteve como empréstimos de organismos 

internacionais, interessados na potencialidade que o Brasil 

apresentava. Ao final de seu mandato, Brasília estava 

pronta e o país endividado. Brasília é inaugurada em 21 de 

abril de 1960. 
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A política econômica nacional-desenvolvimentista, 

combinando o Estado, a empresa privada nacional, o 

capital estrangeiro, teve resultados positivos e negativos 

para o nosso país. A entrada de multinacionais gerou 

empregos, mas deixou nosso país, dependente do capital 

externo. O investimento na industrialização se contrapôs 

ao abandono do setor rural, prejudicando o trabalhador do 

campo e a produção agrícola. O país ganhou uma nova 

capital, porém a dívida externa, contraída para esta obra, 

aumentou significativamente. A migração e o êxodo rural 

descontrolado fez aumentar a pobreza, a miséria e a 

violência nas grandes capitais do Sudeste.  

Quanto ao movimento operário e a organização 

sindical, no período JK assumiam os sindicatos, lideranças 

mais jovens, que encontravam dificuldade para um 

entendimento com os trabalhadores dentro de uma 

estrutura oficial. Essa dificuldade levou as novas lideranças 

de influências janistas e comunistas, a se organizarem em 

sindicatos paralelos, cujo resultado de seu trabalho, serão 

mais evidenciados a partir da década de 60. 
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Os gastos do governo, o desequilíbrio do orçamento 

federal e a inflação, fizeram JK trocar sua equipe 

econômica e elaborar um plano de estabilização. O plano 

não agradou, nem a trabalhadores, empresários e 

produtores, JK que havia solicitado um empréstimo para os 

americanos e pediu o aval do FNIL, não conseguiu concluir 

essas negociações e rompeu com o órgão financeiro. Esse 

rompimento trouxe uma série de elogios a JK, de diferentes 

setores da sociedade do PTB, dos comunistas, da FIESP 

e dos militares. Discursando no Clube Militar, JK aproveita 

este "feito" fazendo um discurso nacionalista, " a 

determinação de caminharmos isolados se necessário for" 

e acusou o FMl e os "inimigos do Brasil independente de 

tentarem uma capitulação nacional a fim de que a indústria 

caísse em mãos forasteiras". (FAUSTO, p. 436) 

JK apesar do discurso procurou atender os 

compromissos desenvolvimentistas, sintetizados no Plano 

de Metas. A criação de uma estrutura no país que desse 

suporte ao desenvolvimento desejado, exigia certo 

desequilíbrio econômico. JK fez do desenvolvimento sua 

bandeira, mesmo endividando o puis, mas seu governo nos 
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livros didáticos, e em alguns discursos com referências 

históricas propositais, é lembrado como os nossos anos 

dourados. 

JÂNIO QUADROS 

A campanha eleitoral para substituir JK, apresentava 

como novidade o ex-governador de São Paulo, Jânio da 

Silva Quadros. Lançado candidato por um grupo no Rio de 

Janeiro que fundou o MPJQ (Movimento Popular Jânio 

Quadros), concorria a eleição pelo PTN, um partido 

pequeno tendo o apoio de Carlos Lacerda. Participava da 

disputa contra Jânio, o Marechal Henrique Teixeira Lott, 

candidato pelo PSD-PTB. Realizada as eleições, Jânio 

elege-se presidente do Brasil com 48% dos votos, 

considerada na época uma votação expressiva. Jango é 

novamente eleito vice-presidente. Jânio teria como vice-

presidente, um adversário político. Essa ascensão de Jânio 

só foi possível, no entender do professor BRANDÃO, a 

partir de uma situação de exceção, onde Jânio "(..) um 

obscuro suplente de vereador, só consegue chegar a 
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Câmara Municipal de São Paulo, depois da cassação dos 

representantes comunistas" 

Jânio assume a presidência, apoiado pelas classes 

médias e lideranças militares, defendendo a moralização 

das instituições políticas e o combate à corrupção. 

Conseguiu o apoio dos grandes grupos empresariais, ao 

defender a livre iniciativa, e dos trabalhadores, com 

promessas de diminuir as injustiças sociais. A política 

interna de Jânio Quadros foi conservadora e repleta de 

medidas polémicas. No âmbito externo, procurou traçar 

uma linha independente e contraditória, tentando assumir 

uma posição de liderança, entre os países do chamado 

Terceiro Mundo e de não se alinhar integralmente aos 

EUA. Para justificar essa independência, reatou relações 

diplomáticas com a URSS, com a China e condecorou Fidel 

Castro em Brasília. Sem conseguir controlar a crise 

econômica e desagradando os setores mais 

conservadores da sociedade, com sua política externa, 

Jânio passou a ser criticado por seus aliados. A UDN 

sentindo-se ignorada nas decisões, rompeu com o 

presidente, e o ex-comunista, Carlos Lacerda, tomou-se 
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novamente, crítico severo de um presidente não 

controlável, chegando a denunciar uma conspiração 

ditatorial, liderada por Jânio. 

O governo de Jânio durou menos que o esperado, e 

entrou em crise. Desagradando a todos em 25 de agosto 

de 1961, Jânio apresentou inesperadamente, uma carta de 

renúncia ao Congresso Nacional, alegando a atuação de 

"forças terríveis", que pressionavam sua saída. Seu 

governo durou 

sete meses, um parto prematuro. A renúncia de Jânio é 

vista como algo de misterioso, mas, os fatos que se 

seguiram posteriormente, demonstram que um processo 

político-militar, que estava em curso, teria a sua conclusão 

em 1964. Ao renunciar, depois de eleito com uma votação 

expressiva Jânio da Silva Quadros contribui para esse 

processo. Empreendeu como que uma fuga, e jogou no 

lixo milhões de votos que recebeu do povo brasileiro. Qual 

a um ator sem talento protagonizou o drama de uma 

renúncia e contando com a colaboração e 

irresponsabilidade dos setores conservadores, que fazem 

do país seu quintal de experiências políticas, escreveu seu 
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nome na história, se isso for possível, com tinta invisível. 

Entrou como herói e saiu como vilão. O Brasil de hoje 

encontra-se, num estágio de um atraso cultural, 

educacional e político, muito por conta de políticos do porte 

de Jânio, que por traz da máscara de defensor dos menos 

favorecidos, torna-se instrumento, de grupos que só 

objetivam, expropriar as riquezas do país, como uma 

herança infinita, a qual tem direito permanente. Foi essa a 

contribuição de Jânio, 

JOÃO GOULART 

A saída de Jânio abria assim, caminho para a volta de 

um expoente do getulismo, ao comando da nação. Pela 

constituição, Jango deveria assumir a presidência, mas 

encontrava-se fora do país em visita oficial à China, 

enviado que fora, por Jânio. Enquanto o vice não estava no 

Brasil assumiu a presidência provisoriamente, o Presidente 

da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Ocorre que, 

setores militares, entre eles os ministros militares de Jânio, 

viam em Jango, um representante dos sindicatos, e como 

consideravam esses sindicatos, um reduto comunista, a 
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posso de Jango, era uma ameaça à democracia no Brasil. 

Com esse pretexto e numa atitude golpista, vetaram a volta 

de Jango no país. com o argumento da segurança 

nacional, mas essa decisão não foi unanimidade entre os 

militares. O comandante do IIl Exército e o governador do 

Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado de Jango, 

declaram apoio a legalidade, e defendem a posse do vice. 

Acontece então, o que se chamou na época, de batalha da 

legalidade. Houve ameaças da Marinha de atacar o Rio 

Grande do Sul e Brizola revidou afirmando, que se 

viessem, iria afundar os navios. Para pôr fim ao impasse, o 

Congresso adotou uma solução de compromisso, onde o 

sistema de governo passaria de presidencialista para 

parlamentarista. Esta solução extraordinária tornava o 

Brasil um parlamentarista, dividindo o poder presidencial. 

Com isso resolvido, Jango toma posse em 7 de setembro 

de 1961, data de Independência do Brasil e da não 

independência de seu presidente. Jango monta um 

gabinete político, sob comando Tancredo Neves, ex-

ministro de Getúlio, como chefe desse gabinete. 
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Jango encontra um país tumultuado, com inflação 

crescente a cada mês, e déficit da balança comercial 

negativo. Além disso, os movimentos sociais organizados, 

pressionavam por mais conquistas, aumentando sua 

atuação e acirrando as tensões políticas. No ambiente 

rural, setor ignorado pelo populismo getulista, surgiam 

movimentos de esquerda, como as Ligas Camponesas 

lideradas pelo deputado Francisco Julião, reivindicando os 

direitos dos trabalhadores rurais, e pedindo reforma 

agrária. Ao mesmo tempo, o movimento estudantil se 

radicalizava e participava ativamente das questões 

políticas do país. Trabalhadores organizados em 

sindicatos, como a confederação geral dos trabalhadores 

(CGT), aumentavam sua atuação em defesa das causas 

trabalhistas. Segundo FAUSTO, Boris, 

"O pano de fundo dessa 

mobilização parece se encontrar nas 

grandes mudanças estruturais 

ocorridas no Brasil entre 1951 e 1964, 

caracterizadas pelo crescimento 

urbano e uma rápida industrialização. 

(...). Além disso, as migrações 
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aproximaram o campo e cidade, 

facilitando a tomada de consciência de 

uma situação de extrema submissão, 

por parte de gente do campo". 

(FAUSTO, p. 443/444) 

A Igreja Católica, num processo de mudanças, 

também contribuía, pois passa a se preocupar mais com 

os pobres, que compunham sua base social. 

Anticomunistas, estes setores da igreja ligados a causas 

populares, também entendiam ser o capitalismo, o 

responsável por boa parte da pauperização do povo. A 

Chamada Juventude Universitária Católica (JUC), assume 

posições socialistas, entrando em choque com o comando 

da igreja. No entanto, os grupos ultraconservadores da 

igreja, contrários a este modo de pensar e em oposição a 

esses movimentos progressistas, também se organizavam 

ao lado de grandes proprietários de terras, da elite 

industrial brasileira, associada a empresários estrangeiros. 

Criam-se, órgãos, como o Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (DAD) e o Instituto de Estudos Sociais. Essas 

organizações tinham caráter claramente anticomunista, e 

criticavam a política social e econômica, do governo, que 
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taxavam de populista, e atuavam principalmente, 

financiando candidatos contrários ao governo, além de se 

utilizarem dos meios de comunicação disponíveis, para 

desestabilizar o governo. Dentro desta convulsão, fora 

marcado uma consulta popular em forma de plebiscito, 

para que em 1963 se resolvesse o problema de regime de 

governo. Setores políticos ligados a Goulart, iniciaram uma 

campanha pela antecipação da consulta popular. Em 

outubro de 1962, são realizadas eleições para 

governadores e senado os setores conservadores, 

mostrando força, consegue representantes nos principais 

estados de país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e outros. Os nacionalistas e a esquerda, 

só elegeram o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, 

e contaram com a eleição de Brizola, que obteve 

expressiva votação para deputado federal. 

Em janeiro de 1903, a maioria do povo brasileiro, 

disse não ao parlamentarismo e Jango voltou a ser de fato 

o presidente do país. Goulart montou um novo ministério, 

para enfrentar os problemas econômico-financeiros do puis 

agravados pela alta inflação. Convoca Celso Furtado, 
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Ministro do Planejamento, para elaborar um plano que 

tinha por objetivo aliar crescimento econômico, reformas 

sociais e queda da inflação, Conhecido como Plano 

Trienal, o programa não deu certo, pois os setores que 

tinham poder de influenciar a sociedade, não estavam 

interessados em sua aplicação. O presidente tentou então 

um caminho, que veio a se tornar alvo de críticas tanto da 

esquerda como da presidente tentou então um caminho, 

que veio a se tornar alvo de críticas tanto da esquerda 

como da direita. Jango solicitou a o Congresso, uma 

medida de torça para acalmar o país, o estado de sítio. A 

proposta fracassou. 

No decorrer de 1964, com trabalhadores, estudantes, 

setores da igreja, oposição conservadora, envolvidos em 

disputas, Jango anunciou a chamada Reforma de Bases, 

que previam várias medidas de grande impacto. Na área 

social propunha a reforma agrária, no campo político 

concedia o direito de voto a analfabetos e a militares de 

baixo escalão, na economia, as medidas tinham cunho 

nacionalista e propunham a estabilização de empresas 

concessionárias de serviços públicos, da indústria 
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farmacêutica, e regulamentava a remessa de lucros das 

empresas estrangeiras para o exterior. Além disso, 

estavam previstas a estatização de refinarias de petróleo 

que não eram administradas pela Petrobras. As Reformas 

de Base provocaram a reação das elites e dos setores 

dominantes. Do setor agrário, industrial, do congresso e 

militar, esses grupos, aliados à classe média, organizaram 

várias manifestações contra o governo. A maior delas foi a 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ocorrida em 

19 de março de 1964, que levou cerca de 500 mil pessoas 

às ruas de São Paulo. 

A manifestação civil deu respaldo aos militares, que 

descontentes com as constantes manifestações de 

insubordinação de seus comandados, que atribuíam às 

propostas de Jango, organizam um golpe de Estado, 

movimentando tropas do exército, sediadas em Juiz de 

Fora, e marchando para o Rio de Janeiro. Esperava-se um 

confronto, porém em 1° de abril de 1964, com as forças 

militares, ocupando as ruas das principais cidades 

brasileiras, o presidente impediu qualquer ação das forças 

legalistas, evitando um derramamento de sangue. 
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 João Goulart saiu de Brasília e foi para Porto Alegre, 

exilando-se, posteriormente, no Uruguai. Encerrava-se 

assim um ciclo de civis no comando do país, e os setores 

políticos que exultavam com a possibilidade de assumirem 

o comando da nação, sentirão na própria pele, o que 

haviam ajudado a construir. Para Boris Fausto; "...) o poder 

já não estava nas mãos dos civis e sim dos comandantes 

militares". De 1964 a 1985 seriam eles os "donos" do Brasil. 

As Ideias Socialistas no 

Brasil  

“A existência do Partido 

Comunista do Brasil corresponde a 

uma necessidade histórica". Nasceu 

para responder às exigências da luta 

dos trabalhadores e se consolidou 

justamente por corresponder a ela ao 

longo da história política do país. Este 

é o fato significativo a demonstrar que 

sua presença no cenário político 

brasileiro não é uma mera saída 

propagandista: é a realidade. Há uma 

exigência de fundo que ajuda a 

entender o fato de um partido existir ao 
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longo de 87 anos num país em que os 

partidos, de maneira geral, não 

vingam. (RABELO, Contribuição a 

história do partido Comunista do 

Brasil, contracapa) 
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As Intervenções Pedagógicas pela 

Base TEACCH 

Carolina Elizabeth Lopes Lauria Rodrigues da Costa 

 

Resumo 

O transtorno invasivo do desenvolvimento é considerado 

autismo e apresenta três comprometimentos no domínio 

do desenvolvimento humano: a comunicação, a 

socialização e a imaginação e dentro dessa tríade 

aparece as dificuldades de aprendizagem. O presente 

artigo tem como finalidade estudar o método TEACCH 

como ferramenta para o atendimento das crianças com 

autismo e a autonomia que cada sujeito adquire a partir 

da utilização do método. 

Palavras Chave: Autismo. Aprendizagem. Método 

TEACCH. 

Introdução 

O transtorno invasivo do desenvolvimento tem 

consequências nas habilidades sociais, de 

comportamento e interesses limitados repetitivos, pelo 

CID/10 requer uma identificação de anormalidade nas 

áreas do desenvolvimento, antes da idade dos 36 meses. 
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Muitas famílias ficam angustiadas e preocupadas 

com o comportamento das crianças em seus primórdios, 

mas o padrão do desenvolvimento e o grau do prejuízo 

cognitivo, pode ser muito pior em crianças com o 

quociente da inteligência (QI)   abaixo de 50, essas 

crianças com esse diagnóstico têm menor probabilidade 

de desenvolver a linguagem e um comportamento maior 

em desenvolver a auto-agressão, dessa maneira é   

preciso, de uma terapia específica para o resto da vida 

do indivíduo. 

Em geral, quanto mais cedo houver as 

intervenções e tratamento, a maioria do sujeito tende a 

melhorar, porém os problemas de comunicação e 

socialização tendem a permanecer durante o longo de 

suas vidas. As pesquisas sobre prognóstico e desfecho 

do autismo mostram que os que predizem que o 

funcionamento social geral e escolar se dá pelo nível 

cognitivo da criança, o grau de desenvolvimento da 

linguagem e habilidades adaptativas. A família deve ter 

conhecimento que os tipos de intervenções e tratamentos 

não podem curar o autista, mas podem ter a certeza de 

que cada autista tem seu desenvolvimento e habilidades 

diferentes dos demais e que eles não apresentam déficits 

em todas as áreas do desenvolvimento e que podem 

possuir um ou mais comportamentos disfuncionais, e que 

muitos aspectos depende do meio familiar e seus 

estímulos. 

O objetivo deste trabalho é estudar e entender 
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sobre o método TEACCH (Tratamento e Educação para 

Autistas e Crianças com Deficiência relacionados a 

Comunicação), numa metodologia bibliográfica e com um 

referencial teórico embasado nas recentes pesquisas. 

Desenvolvimento 

Método Teacch (Tratamento e Educação para 

Autistas e Crianças com Deficiência relacionados à 

Comunicação), oferece para o indivíduo que tem o 

espectro um atendimento estruturado e eficaz, pois é 

elaborado num programa individualizado que visa uma 

melhor qualidade de vida dentro do contexto familiar e 

individual. 

O Método TEACCH se originou nos Estados 

Unidos em 1996, na divisão de psiquiatria da escola de 

medicina, na Universidade da Carolina do Norte. Dr. Eric 

Schopler e seus colaboradores realizaram por meio de 

um projeto de pesquisa o seguinte questionamento à 

prática clínica pautada nas terapias comportamentais e 

aliada a diversas terapias podem ajudar o indivíduo com 

autismo?. Esse projeto propiciava a participação ativa da 

família, pois terem um convívio com a criança autista e 

por serem essenciais na ajuda do tratamento dos 

mesmos. 

No Brasil, o método iniciou na década de 1990, no 

Rio Grande do Sul e hoje já é aplicado em todo o território 

nacional. O objetivo desse método é propiciar um 
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desenvolvimento adequado para cada indivíduo e suas 

especificidades, assim o método proporciona 

funcionalidade e independência para promover interação 

das prioridades no mundo social. 

TEACCH tem como estratégia uma avaliação 

criteriosa, um plano terapêutico individual, e uma busca 

exploratória das áreas de maior habilidade e pontos de 

interesse do sujeito. O método estabelece rotina, nível 

de organização, atenção, motivação e independência nas 

atividades da vida diária, escolar e até profissional. 

Schopler na década de 1970, elaborou um 

instrumento de avaliação - Childhood Autism Rating Scale 

(CARS) que tem como finalidade avaliar as áreas de 

alteração dos autistas, esse estudo revelou que: a) a 

perturbação na interação social deve-se em parte às 

peculiaridades perceptivas da crianças; b) 

comportamento inadequado das mães é uma resposta a 

estas especificidade do comportamento dos filhos e não 

a causa destes comportamentos; c) tanto o 

comportamento da criança como o dos pais poderia 

ser modificado e melhorado com a intervenção; d) a 

maioria das crianças com autismo aprendem melhor 

através de estímulos visuais do que auditivos; e) as 

crianças aprendiam e adequa melhor o seu 

comportamento em contexto estruturado do que em 

contexto livre, onde se seguem as vontades das crianças. 

(Lima, 2012, p. 47). 
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TEACCH tem como objetivo ajudar as crianças do 

espectro autista a melhorar seus desempenhos e 

capacidades adaptativas e com isso ter autonomia para a 

vida. O método propicia a estruturação externa do espaço 

tempo e promove uma organização interna, isso permite 

que o sujeito com autismo consiga ter controle dos 

comportamentos agressivos e além do que fornece: uma 

informação clara e objetiva das rotinas; b) um ambiente 

calmo e previsível; c) atender à sensibilidade do aluno aos 

estímulos sensoriais; d) propor tarefas diárias que o 

aluno é capaz de realizar; e) promover a autonomia. 

(DGIDC, 2008, p. 17). 

Segundo Lima (2012) o método TEACCH 

promove:   respeitar e adequar-se às caraterísticas de 

cada criança; b) centrar-se nas áreas fortes encontradas 

no autismo; c) adaptar-se à funcionalidade e 

necessidades de cada criança; d) envolver a família e 

todos os que intervêm no processo educativo; e) diminuir 

as dificuldades ao nível da linguagem receptiva; f) 

diminuir os problemas de comportamento; g) aumentar as 

possibilidades de comunicação, e h) permitir diversidade 

de contextos. (p. 48). 

Para o DGIDC (2008) a organização do espaço 

deve ser clara e bem definida para que o autista consiga 

visualmente se organizar com autonomia e com isso ter 
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mais estabilidade emocional no ambiente de 

aprendizagem. Dessa forma o aluno com TEA passa 

compreender melhor o seu meio e suas relações. O 

tempo cronológico também deve ser organizado, pois ele 

delimita as passagens e sua rotina, como em horários 

coletivos, individuais. A rotina dá a criança o 

sequenciamento do dia e por sua vez traz uma sensação 

de segurança, já que a criança sabe o que irá acontecer 

ao longo do dia. Para a DGIDC – Direção Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 

DGICD, 2008: o objetivo compensar a dificuldade 

que a criança demonstra em fazer sequências e em 

manter-se organizada, diminuindo a ansiedade e 

aumentando a flexibilidade e a capacidade em aceitar a 

mudança na rotina. 

Essa organização se dá com imagens e cartazes 

escritos, não se pode esquecer do cartão de transição, 

que está escrito o nome da criança, esse cartão informa 

a criança para onde ela tem que ir e qual atividade irá 

iniciar, dando ao aluno a visão temporal e a compreensão 

dos comandos e melhora a autonomia. 

Para melhor entendimento da criança, o método 

TEACCH trabalha por áreas. Essa áreas são divididas 

nas atividades do cotidiano: área do recreio; área da 

higiene; área do brincar; área do tapete; área da ginástica; 

área de dormir e área de trabalhar. Essas áreas variam 

conforme necessidade e subjetividade de cada autista a 
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partir da idade da alfabetização. 

Já foi comprovado que a inclusão do autista que 

utiliza o método TEACCH lhes proporciona mais atenção, 

concentração, participação, socialização e comunicação. 

Traz também o pertencimento ao grupo e sua aceitação, 

o que gera uma inclusão efetiva sem os estereótipos e 

preconceitos tão comuns à nossa sociedade. 

As situações de aprendizagens estruturadas em 

que o método TEACCH oferece, diminui as dificuldades e 

possibilita maior confiança para o desenvolvimento do 

indivíduo com autismo e o preparo para a vida adulta. 

O método TEACCH com suas atividades 

específicas, e seus recursos para cada criança, oferece a 

busca por resultados valiosos para a melhoria de vida da 

criança e de seus familiares. 

Considerações Finais 

Se tem sucesso quando o autista consegue 

realizar suas habilidades em casa e em outros ambientes, 

dessa forma o método e o plano terapêutico teve vitória 

em seu desenvolvimento. 

Dessa forma o método TEACCH traz para o autista 

uma melhor qualidade de vida e de convívio familiar e 

social satisfatório e valioso para seu desenvolvimento. 
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A estimulação das crianças com o espectro autista, 

a rotina de trabalho, a adaptação propiciam a eles uma 

socialização, um aprendizado que não se perde para o 

resto da vida. 

O método TEACCH minimiza os sintomas e 

oportuniza o autista a lidar com suas emoções e seu 

comportamento. Dessa maneira cada criança deve ter 

seu plano de aprendizagem individualizado, pois cada um 

é um sujeito ímpar. 
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