Data de publicação: 20 de junho de 2019

Revista SL Educacional
N° 5
Junho 2019
Publicação
Mensal (Junho)
SL Editora
Rua Fabio, 91, casa 13 – Chácara Belenzinho 03378-060
São Paulo – SP – Brasil
www.sleditora.com
Editor Chefe
Luiz Cesar Limonge
Projeto Gráfico e capa
Lucas Sanches Limonge
Diagramação e Revisão
Rafael Sanches Limonge
________________________________________
Revista SL Educacional – Vol. 5, n. 5 (2019) - São Paulo: SL Editora,
2019 – Mensal

Modo de acesso: https://www.sleditora.com/

ISSN 2675-4193 (online)
Data de publicação: 20/06/2019
1.
CDD 370

Educação 2. Formação de Professores

CDU 37
_________________________________________
Renato Moreira de Oliveira – Bibliotecário - CRB/8 8090

Revista SL Educacional
V. 5 N° 5
Junho 2019

Revista SL Educacional
V. 5 N° 5
Junho 2019

3

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Sumário

Jogos e brincadeiras como um direito na educação
Edinalva Martinha da Silva ......................................................................... 5
A formação do pedagogo na perspectiva da educação de surdos
Aline Andrade Reis ..................................................................................... 40
A história do xadrez mundial e no Brasil
Edson Rodrigo da Silva .............................................................................. 88
A contribuição e a importancia das artes na educação infantil
Ana Paula Tokashike De Araujo ............................................................. 114
O impacto do lixo doméstico no meio ambiente
Maria Aparecida Feitosa Batista ............................................................. 179
Artes visuais na primeira infância
Marijane da Silva Martins ....................................................................... 197
Da realidade escolar à realidade social do educando
Luana Barbosa de Aguiar ........................................................................ 236
Psicopedagogia: área do conhecimento que auxilia na aprendizagem do
educando
Rita Maria Araújo Rodrigues...................................................................265
Memórias de resistência: ressignificação do espaço do DEOPS em São
Paulo
Priscila Cristina de Oliveira..................................................................... 309
A importância dos contos de fadas no processo de aprendizagem na
educação infantil na perspectiva pscanálitica
Eliana Saraiva Leite ................................................................................. 339
As famílias envolvidas na educação dos filhos
Rafael de Souza Santos ............................................................................. 375
O ensino da arte no brasil
Andréa Neris dos Santos .......................................................................... 419
A alfabetização na educação de jovens e adultos
Janúsia Darlene Amorim Hattori ............................................................ 451
T.E.A - Autismo e prática pedagógica
Osvania Aparecida de Souza Freitas....................................................... 471

4

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

JOGOS E BRINCADEIRAS COMO UM
DIREITO NA EDUCAÇÃO
SILVA, Edinalva Martinha da

RESUMO

O ser humano nasce e cresce com a necessidade de
brincar, pois o brincar é uma das atividades mais
importantes na vida dos indivíduos. Pelo jogo a criança
tenta compreender o mundo adulto que a cerca,
desenvolvendo
funções
psíquicas
superiores
constitutivas da consciência humana, tais como a
abstração, a memória, a generalização, a percepção,
a atenção e outras atividades criadoras. O jogo foi
tomado como uma produção histórica e portanto
cultural subordinada ao significado que imprime
especialmente no momento que lhe atribuem valores
educativos para justificá-lo no currículo escolar. A
análise sobre o papel e importância dos jogos e
brincadeira nos faz repensar uma proposta que
priorize esse subsídio metodológico para o Ensino
Infantil.

Palavras-Chave: Educação Infantil.
Brincadeiras. Desenvolvimento.

Jogos

e
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ABSTRACT

The human being is born and grows with the need to
play, because play is one of the most important
activities in the lives of individuals. In the game the child
attempts to understand the adult world that surrounds
it, developing superior constitutive psychological
functions of human consciousness, such as
abstraction, generalization, memory, perception,
attention, and other creative activities. The game was
taken as a historical production and therefore the
cultural meaning that prints especially in the moment
that you assign values to justify it in the educational
curriculum. The analysis on the role and importance
of the games and joke makes us rethink a proposal to
prioritize this methodological Child education
allowance.
Keywords: early childhood education, fun and games,
development.
RESUMEN
El ser humano nace y crece con la necesidad de jugar,
porque el juego es una de las actividades más
importantes en la vida de las personas. En el juego el
niño intenta entender el mundo adulto que lo rodea,
desarrollar funciones psicológicas constitutivas
superiores de la conciencia humana, como la
abstracción, generalización, memoria, percepción,
6
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atención y otras actividades creativas. El juego fue
tomado como una producción histórica y por lo tanto el
significado cultural que se imprime sobre todo en el
momento que usted asigne valores para justificar en el
currículo educativo. El análisis sobre el papel y la
importancia de los juegos y la broma nos hace
replantear una propuesta a priorizar Este subsidio de
educación metodológica.

Palabras clave: La educación preescolar. Diversión y
juegos. Desarrollo.

INTRODUÇÃO

A criança não é, e não pode ser vista
como um adulto em miniatura, ela ainda precisa passar
por diversas fases de sua vida, o desenvolvimento
motor, físico, cognitivo e social para chegar à fase
adulta e o brincar é um dos elementos necessários ao
seu desenvolvimento. ‘’O ato de brincar é algo
intrínseco ao ser humano e que está presente em sua
vida, sobretudo, durante a infância’’. Qualquer ação
pode ser considerada brincadeira, não há nenhum
7
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traço específico para determinar quais formas de agir
podem ser consideradas e interpretadas como tal.
(Kishimoto 1998)
Para que se identifique e se a ação
realizada é uma brincadeira, basta que os sujeitos
envolvidos nela a determinem dessa forma São muitos
os jogos existentes nas diferentes regiões do Brasil
que podem ser utilizados para esse fim; cabe ao
professor levantar junto às crianças, familiares e
comunidade

aqueles

mais

significativos.

As

brincadeiras e jogos envolvem a descoberta e a
exploração de capacidades físicas e a expressão de
emoções, afetos e sentimentos. Além de alegria e
prazer, algumas vezes a exposição de seu corpo e de
seus movimentos podem gerar vergonha, medo ou
raiva. Isso também precisa ser considerado pelo
professor para que ele possa ajudar as crianças a lidar
de forma positiva com limites e possibilidades do
próprio corpo.
O ensino poderá tornar-se mais valoroso
mais

significativo

para

a

criança,

quando

os

profissionais que lidam com ela entenderem o quanto
se envolvem com essas atividades e, como as
mesmas ampliam suas vivências sociais e psíquicas.
8
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Por isso é fundamental que as brincadeiras sejam
entendidas como parte essencial do desenvolvimento
da criança. Por exemplo, como cita Macedo em “Os
jogos e sua importância para a criança” (Macedo
1995), quando as crianças jogam, elas conectam-se
profundamente naquilo que estão fazendo, ficam
sérias, atentas, se entregam de corpo e mente ao
momento.

BRINCADEIRA E EDUCAÇÃO INFANTIL E AS
PRIMEIRAS LEGISLAÇÕES

A Educação Infantil no Brasil percorreu
um longo caminho, em certos momentos, vinculou se
á saúde em seus pressupostos higienistas; em outros,
á caridade e ao amparo á pobreza e, em outros ainda
á educação. Na verdade, os próprios órgãos públicos,
que tem uma tradição em lidar diretamente com grupos
organizados da população, reforçavam a orientação de
guardar as crianças principalmente em relação à
higiene e a alimentação. (Horn, 2004).
Sendo um fenômeno tão natural, chama
a nossa atenção o motivo pelo qual a escola,
principalmente aquelas destinadas ao atendimento da
9

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

infância, desconsideram o potencial presente nas
brincadeiras infantis, subvalorizando essas atividades
enquanto elemento do currículo escolar. Para a
criança ganhar ela precisa mais do que interagir ou
reconhecer as habilidades do outros, mas, observar
seu desenvolvimento, agir mais rápido, desenvolver
raciocínio ágil e, se doar, de forma que aquela jogada
seja a única, pois o objetivo imediato é ganhar, a
próxima partida fica para depois que essa terminar, no
sentido literal da frase.
O jogo se destaca como estratégia
utilizada pelas crianças, pois é no ato de jogar brincar
que

ocorrem

desenvolvimento

importantes
psíquico

da

mudanças
criança.

no

(Macedo

1995).O jogo configura um caminho de transição para
um novo e mais elaborado nível de desenvolvimento,
uma vez que o seu conteúdo é retirado da realidade
social. No jogo, a criança se sujeita as regras de uma
dada

situação

ou

fenômeno

e

se

preocupa

extremamente com a veracidade da ação feita. É por
meio dos jogos que ela poderá pela representação
superar seus limites. A concepção de infância
modificou-se ao longo do tempo bem como o cuidado
oferecido à criança. O brincar
10

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Tais

modificações

estudiosos a olhar para o

levaram

muitos

brincar como parte

fundamental do desenvolvimento integral da criança e
contribuíram,

no

decorrer

da

história,

para

a

elaboração de políticas públicas para a Educação
Infantil. Porém, na atualidade, o repertório de
brincadeiras vem sofrendo influências das novas
tecnologias, o que permite compreender, em parte, o
abandono/esquecimento das brincadeiras tradicionais
num momento em que o tempo para ser criança é cada
vez mais reduzido e a criança passou a ser um “foco”
de consumo. Piaget (1976), por exemplo, em seus
estudos sobre o pensamento da criança mostra a
importância do brincar em vários períodos do
desenvolvimento infantil.
Segundo

ele,

a

criança

inicia

a

brincadeira por meio do próprio corpo, já que no
primeiro ano de vida não consegue representar os
objetos externos. Mais tarde, com o aparecimento das
imagens mentais, da função simbólica e da linguagem,
a conduta da criança modifica-se; surge o pensamento
propriamente dito e o início da compreensão dos
signos, possibilitando à criança o jogo simbólico, a
imaginação e a imitação, nos quais ela revive prazeres
11
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e/ou conflitos elaborando-os, compensando-os e
completando

a

realidade

por

meio

da

ficção.

Subsequente ao domínio da linguagem a criança
apresenta um duplo progresso: pode pensar antes de
agir e conhecer as regras que organiza uma situação.
O brincar nesse nível, baseado na cooperação e na
compreensão das regras explícitas, possibilita à
criança

uma

construção

progressiva

de

sua

autonomia, socialização e afetividade.
As primeiras legislações sobre a criança
surgiram, em diversos países, nos fins do século XIX e
nas primeiras décadas do século XX. A “doutrina da
situação irregular”, predominante na época, baseavase no controle social dos menores invasores, bem
como daqueles reconhecidos como abandonados
moralmente ou materialmente por seus familiares. Os
juízes adquiriram o poder de decidir sobre o destino
dessas crianças e jovens, intervindo na vida dessas
famílias em nome da proteção, conforme o conteúdo
dessas primeiras legislações.
No Brasil estão garantidos em vários
documentos legais como a Carta Magna Brasileira
(BRASIL Constituição, 1988), O Estatuto da Criança e
da Adolescência (BRASIL, Lei 8.069/90) e a Lei de
12
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Diretrizes e Base da Educação Nacional (BRASIL. Lei
9.394/96). “(Esses documentos representam avanços
em relação à educação infantil nos últimos anos
quando a criança passou a ser considerado “sujeito do
direito”

e

pessoa

desenvolvimento)”.
considerar

as

em
As

situação

políticas

precárias

peculiar

públicas

condições

de

devem

sociais

e

econômicas das famílias como fatores que marcam a
desigualdade na democratização do acesso da
infância à educação e ao direito de brincar.
A Declaração Universal dos Direitos da
Criança, aprovada em 1959 (Declaração, Em 20 de
Novembro de 1959). Pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, o primeiro documento legal de âmbito
internacional, mudou esse panorama, concebendo a
criança a qualidade de “sujeito de direito”. Vários
direitos foram concebidos nesse documento, dentre os
quais se destacam: alimentação, moradia, assistência
médica adequada para a criança e a mãe, educação
gratuita, lazer, proteção contra o abandono e
exploração no trabalho (A Declaração Universal dos
Direitos da Criança. 1959). A todas as crianças
preveem-se equidade no seu atendimento como
garantia aos direitos assinalados, sem qualquer
13
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exceção ou distinção por motivo de raça, cor, sexo,
idioma, religião, implicações políticas ou de outra
natureza, condição social, situação econômica, entre
outras variáveis inerentes à própria criança ou à sua
família. Quanto ao lazer infantil, o Princípio VIII da
Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 20
de Novembro de 1959, prevê que: “A criança deve
desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais
deverão estar dirigidos para a educação; a sociedade
e as autoridades públicas se esforçarão para promover
o exercício desse direito”.
Assinala-se que tal direito da criança da
criança

em

desfrutar

plenamente

de

jogos

e

brincadeiras de cunho educativo já era reconhecido
desde 1959 na Declaração da Declaração Universal
dos Direitos da Criança, cabendo à sociedade e
autoridades a responsabilidade de garanti-lo.
O primeiro código brasileiro específico
para crianças e adolescentes correspondeu ao Código
de Menor, Mello Mattos, (1927 apud Frota, 2002),
destinado aos menores de 18 anos, que se encontrava
em “situação irregular”, como os delinquentes e
abandonados moral ou materialmente. Esse código
delegava aos estados o atendimento à população
14
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carente, no período de 1930 a 1945, mediante
intervenção ativa desses estados.
Hoje temos uma nova ordem legal
iniciada com a Constituição de 1988 que definiu como
direito das crianças. O direito a receber educação
escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao menos
nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma
educação que favoreça sua cultura geral e lhe permita
– em condições de igualdade de oportunidades –
desenvolver suas aptidões e sua individualidade, seu
senso de responsabilidade social e moral. Chegando a
ser um membro útil à sociedade. [...] A criança deve
desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais
deverão estar dirigidos para educação; a sociedade e
as autoridades públicas se esforçarão para promover
o exercício deste direito. [...] O direito de brincar,
mostra também que “Todas as crianças têm direito: à
vida e à saúde, à liberdade, ao Respeito e à Dignidade,
à convivência familiar e comunitária, à educação, à
cultura e ao lazer, à proteção ao trabalho.

(A Lei

Federal nº 8069/90, 2004).
A LDB-96 passa a ser vistas como locais
legítimos

de

favorecimento

do

desenvolvimento

infantil, uma vez que têm a função de educar as
15
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crianças nas suas múltiplas necessidades. A LDB-96,
ao contemplar a importância do brincar nas creches e
pré-escolas, deixa implícita a ideia de que deve haver
espaço para o

brincar e para os jogos e as

brincadeiras. A fundamentação jurídica do direito de
brincar não é apenas uma questão relevante apenas
no âmbito acadêmico. Ela possui considerável
relevância

prática

para

a

normatização

e

implementação concreta no contexto escolar que tem
a responsabilidade de garantir o melhor interesse da
criança-cidadã.

É

preciso

fundamentação

pode

ter

considerar

que

por

o

base

está
direito

individualista da relação entre pais e filhos no ambiente
doméstico, bem como uma fundamentação dentro da
perspectiva do direito público.
A contraposição entre o direito público e
o direito individualista, numa atitude radicalista, pode
levar ao apagamento dos direitos de liberdade da
criança no ambiente coletivo ou o apagamento da
responsabilidade da coletividade e a desconsideração
dos contextos únicos que fazem parte do momento de
vida da criança. Na Declaração de Genebra (1924) não
era reconhecido este direito, pois apenas elencava os
direitos de proteção. A partir da DUDC (1959), o
16
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brincar é uma vertente essencial dos chamados
direitos de liberdade.
O direito de brincar na Constituição de
1988 se depreende da conjugação dos direitos ao
lazer,

à

convivência

familiar

e

à

convivência

comunitária, e ao direito ao não trabalho, que é muito
mais do que um “direito ao ócio”. Por ser extensão do
direito à infância, deve ser considerado como tutela
autêntica, completa e compartilhada entre a família, a
sociedade civil e o Estado, pois assim afirma a
Constituição Federal de 1988:
Art. 227 – É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização,
à
cultura,
à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração,
crueldade e opressão.

Ao estabelecer no art. 15 do

ECA, Lei

nº 8.069, de 13 de julho de 1990 , que as crianças são
titulares de liberdade, respeito e dignidade como
pessoas em processo de desenvolvimento, quis o
legislador que a eles fossem garantidos direitos
17
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básicos de caráter moral como prioridade absoluta
constitucional. O ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990,

estabelece

neste

artigo

os

direitos

de

personalidade, oponíveis a todos, erga omnes. Isso
significa que quem se omite em situação concreta,
poderá ser responsabilizado.
O direito de brincar está estabelecido
no ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, em seu Livro I da Parte Geral,
sob a égide do Título II que trata dos
direitos
fundamentais,
mais
especificamente artigo 16 do Capítulo II
que elencam os direitos de liberdade,
ao respeito e à dignidade da criança.
Artigo 16. O direito à liberdade
compreende os seguintes aspectos: IV
– brincar, praticar esportes e divertir-se.
O brincar como expressão do direito de
liberdade da criança é um dos
fundamentos do princípio da dignidade
de sua pessoa. Os direitos da criança
no tocante ao brincar, lazer, esporte,
cultura, educação, entre tantos outros,
têm sido enunciados desde a
Declaração Universal dos Direitos da
Criança aprovada em 1959 (Declaração
Universal dos Direitos da Criança.
1959).

A Lei de Diretrizes e Bases da educação
Nacional (BRASIL. Lei nº 9.394/96), baseada na
Constituição de 1988, reconhece a importância do
acesso da criança, do nascimento até os seis anos, à
18
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educação

infantil

em

creches

e

pré-escolas

compreendendo essa fase a primeira etapa da
educação Básica, responsável pelo desenvolvimento
da criança em seus aspectos físicos, psicológicos e
sociais,
Os locais das creches e pré-escolas são
considerados ambientes específicos que, de certa
forma, facilitam o brincar protegido. Conforme a
citação, o dever não cabe somente ao Estado, mas
também à família e à sociedade de assegurarem
direitos básicos à criança como os concernentes, à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, e, inclusive,
ao lazer. Enfim, a cooperação de todos os setores da
sociedade é primordial para a garantia desses direitos,
pois as crianças se encontram em estágios específicos
de

desenvolvimento,

necessitando

de

proteção

diferenciada e de absoluta prioridade no atendimento
O Art. 3º do ECA assegura que todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana devem ser
gozadas pela criança e a ela devem ser asseguradas,
todas as oportunidades e facilidades, por lei ou por
outros meios, para promoverem os desenvolvimentos
físicos, mentais, morais, espirituais e sociais, em
condições de liberdade e de dignidade.
19
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O art. 4º do ECA ressalta os deveres da
família, da comunidade, da sociedade
em geral e do poder público, no sentido
de que os direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à
dignidade, à liberdade e à convivência
familiar
e
comunitária
sejam
assegurados com absoluta prioridade.
No Artigo 16 do ECA são especificados
os aspectos que compreendem o direito
à liberdade, dentre os quais destacamse: I - Ir e estar nos logradouros
públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restrições legais; [ ... ].
IV – brincar, praticar esportes e divertirse; V – participar da vida familiar e
comunitária,
sem
discriminação
(BRASIL. Lei 8.069/90).

O reconhecimento do direito de brincar
exposto no art.16, IV do ECA demonstra que a luta
pelo reconhecimento da dignidade da infância venceu
uma prova importante na aceitação dos ideais e da
forma de vida infantil. O brincar consiste no direito de
liberdade de ação da criança no sentido de que ela tem
a possibilidade de escola e de ação de acordo com
suas motivações próprias.
Quando
brincadeiras,

pensamos

inevitavelmente

nos

em

jogos

reportamos

e
à

infância, ou mais propriamente a criança. E difícil
20
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imaginar uma criança que não goste de brincar e ou
jogar, tamanho e o prazer com o qual se entrega a
suas atividades lúdicas. Alias, e próprio de nossa
humanidade esse desejo para o jogo, de modo que se
enganam aqueles que acham que um dia deixamos de
jogar ou brincar como fazíamos na infância. Apenas
trocamos a simplicidade das brincadeiras infantis por
outras mais complexas como o esporte e a dança à
medida que vamos crescendo e se desenvolvendo.
Podemos pensar então que o jogo é
nosso ponto de partida: e a partir dele que iniciamos
nossa fantástica relação com o mundo da Cultura. É a
partir do jogo e da brincadeira que nós ampliamos
nossas experiências para outras atividades como o
esporte, a dança as lutas a ginastica o teatro a
literatura etc. como diz Winnicott (1975) o jogo ou o
brincar conduz naturalmente a experiencia cultural; na
verdade, constitui seu fundamento. A experiencia
cultural, portanto, surge como extensão direta da
atividade lúdica das crianças, e nossa primeira forma
de comunicação com o mundo que nos cerca.
Kishimoto (1998) ressalta que o jogo
desempenha um papel fundamental na constituição
das representações mentais infantis e como isto está
21
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vinculado ao desenvolvimento da criança, já que o
brincar é um elemento essencial para o equilíbrio
emocional. A psicanalista Melanie Klein (1985)
também atribuiu grande importância ao brincar sendo
pioneira em sua utilização como técnica psicanalítica,
pois defendia que a criança expressa suas fantasias e
ansiedades

principalmente

através

do

brincar.

Também utilizando o brincar como técnica para a
análise de crianças, Aberastury (1972) relaciona as
brincadeiras com os processos de maturação e
crescimento, sendo que as brincadeiras quando
“normais”, podem estar associadas às identificações
da criança e evoluir para elaborações cada vez mais
saudáveis e próximas da realidade. Para Benjamin,
(1984,120 p):
Os
brinquedos
associados
à
industrialização e subordinados ao
mercado, acabam proporcionando
exclusões sociais, já que os mais
cobiçados são os mais caros, fora do
alcance de classes menos favorecidas.
Com a tecnologia moderna, muitos
aspectos
importantes
para
o
desenvolvimento global da criança vêm
se perdendo. A industrialização e a
urbanização
promoveram
uma
diminuição de espaços apropriados
para o brincar e vem desencadeando o
esquecimento
de
brincadeiras
22
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tradicionais e consequentemente o
desaparecimento do acervo cultural da
infância. Na contemporaneidade, vários
autores têm procurado dar destaque à
importância
das
brincadeiras
tradicionais. (Benjamin, 1984,120

p).
A infância, tal como a conhecemos e a
definimos, nem sempre foi concebida desta forma. De
acordo com Philippe Àries (1981) a “descoberta” da
infância teve início no século XIII quando as crianças
passaram a ser representadas por meio da arte e
expressadas não enquanto crianças, mas como
“adultos em miniatura”.
Durante o século XIV as pinturas
acerca da infância referiam-se a temas
religiosos e a maioria das crianças
retratadas aparecia ilustrada como
anjinhos. Por volta dos séculos XV e
XVI destacava-se uma iconografia com
a criança expressas em imagens de
família, com outros adultos, brincando
no colo de sua mãe, etc. Nessa época,
ao mesmo tempo em que a criança
passa a ser admirada por sua
graciosidade
também
há
uma
preocupação pela sua inserção na
sociedade e, em consequência, com a
sua educação para a vida e para o
trabalho (Tomé, 2005, pg 145).

Conforme Rappaport (1981) foi também
no século XX que surgiu uma preocupação em
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aprofundar os estudos acerca da criança e lhe oferecer
uma educação formal de maior qualidade. No Brasil,
um grande salto na doutrina voltada para a criança
ocorreu com a elaboração da Constituição Federal de
1988. Em seu Capítulo III - Seção I, Artigo 208,
reconhece a criança como sujeito de direitos.
Determinou como dever do Estado a garantia à
educação infantil em creches e pré-escolas para a
criança pequena (Brasil, 1988). Em 1990 com a
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), a Educação Infantil é reafirmada como dever
do Estado e como um direito da criança.
No ECA pode se constatar: Art. 54. É
dever de o Estado assegurar à criança
(...) IV - atendimento em creche e préescola às crianças de zero a seis anos
de idade; Em 1996 foi criada a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional
(nº
9.394/96),
que
estabeleceu pela primeira vez na
história das legislações brasileiras a
Educação Infantil (0 a 6 anos) como a
primeira etapa da educação básica. E
determinou ainda: A educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade (Título V, Capítulo II,
Seção II, Artigo 29).
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Em decorrência da LDB, foi elaborado o
Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (volumes 1, 2 e 3) no qual se destaca o brincar
como uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia da
criança. Aponta o direito ao brincar como forma
particular de expressão, pensamento, interação e
comunicação infantil, sendo o brincar considerado
como linguagem infantil que favorece a simbolização,
socialização, autoestima e criatividade.
O significado atribuído ao educar é:
Propiciar situações de cuidados,
brincadeiras
e
aprendizagens
orientadas de forma integrada e que
possam
contribuir
para
o
desenvolvimento das capacidades
infantis de relação interpessoal, de ser
e estar com os outros, em uma atitude
básica de aceitação, respeito e
confiança, e o acesso pelas crianças
aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural (BRASIL,
1998, Vol. 1, p. 23).

Para Piaget (1976) o brincar constitui-se
expressão e condição para o desenvolvimento infantil,
já

que

as crianças

quando

jogam

assimilam,

acomodam e podem interferir na realidade. Outro
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estudioso do brincar é Vygotsky, que trata de um
brincar específico: o de “faz de conta”. Para ele os
desejos não realizáveis podem ser alcançados pelo
mundo imaginário, por meio do brinquedo.
Além disso, a brincadeira tem a função
de transmitir conhecimentos sobre a
estrutura social e os tipos de relações
valorizadas por uma cultura específica.
O brinquedo cria na criança uma nova
forma de desejo. Ensina-a desejar,
relacionando seus desejos e um eu
fictício ao seu papel no jogo e nas
regras (Vygotsky, 1989, pg. 33).

Oliveira (2000) também faz menção à
importância do brincar como condição necessária para
o desenvolvimento saudável da criança. Expressa o
modo como ela organiza sua realidade além de
introduzi-la

no

universo

sócio-histórico-cultural.

Destaca que:
(...) é brincando que a criança se
humaniza aprendendo a conciliar de
forma efetiva a afirmação de si mesma
à criação de vínculos afetivos
duradouros. (...) o brincar abre caminho
e
embasa
o
processo
de
ensino/aprendizagem favorecendo a
construção da reflexão, da autonomia e
da criatividade (Oliveira 2000p. 7/8).
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Kishimoto (1998) ressalta que o jogo
desempenha um papel fundamental na constituição
das representações mentais infantis e como isto está
vinculado ao desenvolvimento da criança, já que o
brincar é um elemento essencial para o equilíbrio
emocional. A psicanalista Melanie Klein (1985)
também atribuiu grande importância ao brincar sendo
pioneira em sua utilização como técnica psicanalítica,
pois defendia que a criança expressa suas fantasias e
ansiedades

principalmente

através

do

brincar.

Também utilizando o brincar como técnica para a
análise de crianças, Aberastury (1972) relaciona as
brincadeiras com os processos de maturação e
crescimento, sendo que as brincadeiras quando
“normais”, podem estar associadas às identificações
da criança e evoluir para elaborações cada vez mais
saudáveis e próximas da realidade.
Como a infância, o brincar também se
insere no processo de mudanças históricas. Nos dias
atuais, a valorização das imagens veiculadas pela
televisão, as novas tecnologias e os brinquedos
eletrônicos têm gerado um impacto maior de estímulos
impostos pela sociedade de consumo, modificando o
repertório das brincadeiras infantis. Para Benjamin
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(1984,120 p).
Os
brinquedos
associados
à
industrialização e subordinados ao
mercado, acabam proporcionando
exclusões sociais, já que os mais
cobiçados são os mais caros, fora do
alcance de classes menos favorecidas.
Com a tecnologia moderna, muitos
aspectos
importantes
para
o
desenvolvimento global da criança vêm
se perdendo. A industrialização e a
urbanização
promoveram
uma
diminuição de espaços apropriados
para o brincar e vem desencadeando o
esquecimento
de
brincadeiras
tradicionais e consequentemente o
desaparecimento do acervo cultural da
infância. Na contemporaneidade, vários
autores têm procurado dar destaque à
importância
das
brincadeiras
tradicionais.

Para Kishimoto (1999), por exemplo, a
brincadeira tradicional infantil desenvolve modos de
convívio social, permite a transmissão da cultura e
garante o lado lúdico e a situação imaginária. De
acordo com Fantin (2000): Resgatar a história de jogos
tradicionais infantis, como a expressão da história e da
cultura, pode nos mostrar estilos de vida, maneiras de
pensar, sentir e falar, e, sobretudo, maneiras de
brincar e interagir.
Configurando-se em presença viva de
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um passado no presente Friedmann (1995) assinala a
relevância

do

resgate

dos

jogos

tradicionais

considerando que estes fazem parte de nosso
patrimônio lúdico. Destaca que o jogo tradicional tem
um importante papel de servir como um instrumento
para o desenvolvimento das capacidades físicas,
motoras, sociais, afetivas, cognitivas e linguísticas nas
crianças. Segundo Carvalho, “o desenvolvimento da
criança se dá principalmente através do ato de brincar,
onde pode acontecer em várias situações” (1989,
p.28).
Segundo Piaget (1962 cit. por Félix,
2006, p.29) o “jogo estimula o desenvolvimento das
estruturas intelectuais, considerando-o expressão e
condição do seu desenvolvimento, estando implícito
na assimilação que opera relativamente à realidade.”
Freud (cit. por Félix, 2006, p.30) afirma ainda, que o
jogo é importante para o desenvolvimento emocional
da criança. Complementarmente, “Erikson (1963)
considera que o jogo desempenha um importante
papel no desenvolvimento da autoestima, na medida
em que as crianças adquirem consciência dos seus
pensamentos, do seu corpo, objetos e dos outros”
(Félix, 2006, p. 30).
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Através do jogo existe a possibilidade
de conhecer o meio que nos rodeia,
seja este cultural, político ou social; a
transmissão do jogo ao longo dos
tempos permite-nos ter uma ideia da
forma como as pessoas viviam e
organizavam as suas vidas. (…) De
fato, o jogo tem sido transmitido de
cultura para cultura, procurando os
vários intervenientes
adotá-lo à
realidade social em que vivem. O jogo,
ao possuir uma carga histórica, permite
que a cultura se propague e que exista
um
processo
de
aculturação
organizada, ou seja, que não exista
somente uma transmissão de valores
culturais, mas também um processo de
inter-relação (Félix, 2006, p. 28-30).

O brincar é fulcral para aprendizagem da
criança.

Se

esta

for

prazerosa,

voluntária

e

espontânea, a criança tirará um maior proveito da
experiência vivida, desenvolvendo assim capacidades
a

nível

cognitivo,

social

e

emocional,

como

criatividade, companheirismo, a socializar-se com o
outro, a respeitar as regras e a lidar com as
frustrações.

“O

ato

de

brincar

proporciona

a

construção do conhecimento de forma natural e
agradável; é um grande agente de socialização; cria e
desenvolve a autonomia.” (Cunha, 2001 cit. por
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Tessaro & Martinez Jordão, 2007, p.2).
A brincadeira é o conjunto das
atividades da criança pequena, livre de
regras; estas, a existirem, são impostas
pela própria criança, em volta de uma
aura de fantasia, em que tudo tem seu
lugar e relação, nada existe ali por
acaso ou sem motivo (Ferreira, 1976 cit.
por Félix, 2006, p.33).

Assim, de uma forma sucinta, o brincar
permite: divertir, relaxar, dar prazer; obter catarse;
ocupar o tempo livre; dominar o mundo, as situações;
testar

a

realidade;

obter

conquistas,

ganhos;

desenvolver a criatividade; promover a autoestima,
autoconfiança; socializar; aprender; desenvolver o
físico; produzir cultura; desenvolver a linguagem; e
obter saúde.
A formação lúdica possibilita ao
educador conhecer-se como pessoa,
saber
de
suas
possibilidades,
desbloquearem resistências e ter numa
visão clara sobre a importância do jogo
e do brinquedo para a vida da criança,
do jovem e do adulto. (Kishimoto, 1999
cit. por Tessaro & Martinez Jordão,
2007, p.2).

“Os jogos proporcionam também a
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interdisciplinaridade, e o entrosamento não só entre os
alunos, mas todo o corpo docente que de alguma
forma se envolve para a realização dos eventos”
(Martinez, 2005, 2006 cit. por Tessaro & Martinez
Jordão, 2007, p.5).
Durante

todo

o

processo

do

desenvolvimento físico, moral e social da criança,
muito bem explicado por Piaget, Vygotsky e Wallon, é
importante destacar que os ambientes em que elas
estão inseridas e as brincadeiras espontâneas ou
dirigidas poderão contribuir de forma significativa na
sua formação integral. Maluf mostra que: "... É
importante a criança brincar, pois ela irá se
desenvolver permeada por relações cotidianas, e
assim vai construindo sua identidade, a imagem de si
e do mundo que a cerca" (2003, p. 20). A criança é
então, um ser sociável que se relaciona com o mundo
que a cerca de acordo com sua compreensão e
potencialidades

e,

brinca

espontaneamente,

independentemente do seu ambiente e contexto. Por
isso, quanto maior o número de atividades lúdicas
inseridas nas atividades pedagógicas, maior será o
envolvimento

da

criança

com

o

conhecimento

trabalhado.
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Sobre a importância do ato de brincar
para o desenvolvimento psíquico do ser
humano, Bettelheim afirma que:
“Nenhuma
criança
brinca
espontaneamente só para passar o
tempo. Sua escolha é motivada por
processos íntimos, desejos, problemas,
ansiedades. O que está acontecendo
com a mente da criança determina suas
atividades lúdicas; brincar é sua
linguagem secreta, que devemos
respeitar
mesmo
se
não
a
entendemos.” (Bettelheim, 1984, p.
105).

A base para o desenvolvimento sadio
continua sendo a família, embora esta atravesse por
profundas reformulações conceituais e de valores na
sociedade pós-moderna. O ideal é que a criança viva
os primeiros anos com seus pais, ou representantes
desses, no lar. Porém, a situação sócia - econômica
das famílias do mundo atual tem feito com que as
crianças deixem muito cedo suas casas para ficarem
em Creches ou em Centros de Educação Infantis que
atendam, desde o berçário até as séries iniciais,
enquanto seus pais trabalham. Como mostra ROSSINI
(2003, p. 11): “... aprender tem que ser gostoso... a
criança aprende efetivamente quando relaciona o que
aprende com seus próprios interesses.”.
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A criança concebida como ser humano
em desenvolvimento, dotado de
competências, saberes e direitos,
situada em um contexto histórico e
social, contrapõe-se às experiências de
exclusão, que separa crianças pobres e
ricas, meninos de rua, crianças com
famílias de outras abandonadas,
exploradas e violentadas (Pinto &
Sarmento, 1997, pg 17).

Valorizar a identidade de cada criança
exige reflexão sobre sua identidade e como construi-la
(Haddad, 1991). Essa é uma das indicações das
Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, aprovada
em 1999, que constitui um desafio às creches e préescolas existentes, ou que venham a ser criadas
deverão no prazo de três anos, a contar da publicação
desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino
(LDB, Título IX, Das Disposições Transitórias, art. 89).
O educar é hoje, um desafio para os profissionais da
infância; pois se sabe que o ato de educar apresenta
algumas características que o define como um aspecto
formativo e que acontece ao longo dos anos por meio
das experiências pessoais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de fundamental importância à brincadeira
na vida da criança, é um meio que a criança utiliza para
desenvolver, aprender a se relacionar com as outras
crianças e com o mundo em que está inserida. Vale
ressaltar que as escolas de educação infantil devem
oferecer à criança um ambiente de qualidade e
favorecedor para o desenvolvimento da criança, que
estimule as interações sociais e que seja um ambiente
enriquecedor da imaginação infantil, por que é através
do brincar que a crianças aprendem, tornando os
momentos

de

brincadeiras

em

aprendizagens

significativas. Uma boa brincadeira ou jogo deve
sugerir alguma coisa interessante e desafiadora para
as crianças.
O valor dos conteúdos e a adequação
devem ser considerados em relação aos níveis de
desenvolvimento

delas.

O

comportamento

das

crianças a brincadeira propriamente dita no que
concerne às atividades físicas e mentais envolvidas,
as crianças sentem prazer em competições mesmo as
com dificuldades de aprendizagem ou mesmo aquelas
com algum tipo de deficiência aderem a algum tipo de
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brincadeiras.
As atividades lúdicas infantis brincadeiras,
produções

plásticas,

expressões

corporais

caracterizam as diversas culturas com seus saberes,
suas crenças, seus conteúdos e valores, e levam a
marca, a influência de todo o entorno familiar, social,
midiático e mercadológico. Essa representação e seus
simbolismos tem a vida própria e dizem da criança, do
seu ser das suas emoções, das suas crenças, da sua
realidade.
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA PERSPECTIVA
DA EDUCAÇÃO DE SURDOS
Aline Andrade Reis
A partir das considerações acerca da formação
docente na contemporaneidade, referimos sobre a
importância da relação profícua decorrente da formação
do pedagogo bilíngue. Ao pedagogo em formação e aos
que atuam prosseguindo com uma formação contínua, é
preciso assimilar que para atuar na educação voltada
para estudantes surdos o pedagogo bilíngue é um eixo
essencial

para

articular

seu

trabalho

com

o

desenvolvimento cognitivo e cultural do estudante surdo.
As práticas educacionais são formas para aplicar
a educação. Ao pedagogo que visa o trabalho bilíngue é
primoroso reconhecer que a cultura de cada grupo social,
as diferenças, valores, crenças também contribuem para
educar, em uma sociedade atual, que precisa rever seus
valores e readequá-los a educação. A mudança de
ideologias é indispensável para reconhecer o surdo como
um sujeito apenas diferente, que deve fazer parte da
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sociedade, ser letrado e que as técnicas pedagógicas
devem acompanhar esse processo e mudar conforme as
singularidades e necessidades do educando surdo.
Para Quadros (2010, p. 30-31) a formação do
pedagogo

na

perspectiva

do

aluno

surdo

deve

compreender que o surdo delineia sua situação cultural
e social, neste contexto a língua é uma ferramenta de
domínio e molde comportamental, quem a detém, tem o
poder sobre o aluno surdo, porém, durante o processo
de escolarização a ausência da formação bilíngue
contribui para atribuir a LIBRAS um papel secundário no
processo de ensino aprendizagem do educando surdo.
Prieto (2006, p. 57-58) faz alusão sobre o domínio
da formação dos professores como um compromisso
maior, que deve partir das instituições de ensino.
O sistema de ensino deve responsabilizar-se pelo
preparo dos pedagogos para atuar nas classes regulares
ou em salas de aula com alunos com necessidades
educacionais especiais, certificando que os professores
adquiram capacidade e habilidade para desenvolver
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práticas pedagógicas adequadas também aos alunos
ditos especiais bem como elaborar ou criar materiais
adaptados além de visionar formas de avaliação
direcionadas às diferentes necessidades e demandas do
ambiente escolar. A autora recorda que os professores
também precisam conscientizar-se para mudar suas
práticas,

mas

ressalta

a

responsabilidade

das

instituições de ensino.
Em parcial discordância, Padilha (2012, p. 116)
compreende a relevância da formação continuada e não
deixa de assimilar o despreparo da formação do
pedagogo voltado a singularidade de alunos com
necessidades educacionais especificas.
Porém, para a autora a formação em Pedagogia
deve evoluir e se conscientizar, existe projetos de
formação continuada para professores, mas, a opção de
busca por estes conhecimentos ainda é de domínio do
docente. A formação docente voltada para surdos não
pode mais ser a mesma direcionada aos alunos ouvintes,
especializações e pós-graduações devem ser almejadas
pelo profissional em busca da qualificação bilíngue.
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Silva (2010, p.10) considera que é de suma
importância incluir o aluno surdo no ensino regular e
admite existir durante este processo o que denomina
como exclusão, porém, cita a valia da inserção do surdo
no ensino regular:
Considera-se que para a criança surda a
educação inclusiva no ensino regular é o
maior exercício de direito e cidadania que
ela pode desempenhar, sendo papel da
escola e da sociedade oferecer tal ensino
de forma a oferecer maior amparo aqueles
que para aquisição e desenvolvimento das
diversas
potencialidades
desta
necessitem. (SILVA, 2010, p.9-10).

Em contrapartida parte dos estudantes surdos
neste contexto é imerso em uma perspectiva oralista e/ou
bimodal, a atualidade das discussões sobre a proposta
bilíngue para a educação de surdos é um fato, enfatiza a
insuficiência de profissionais qualificados para atender o
estudante surdo, a morosidade da implantação desta
proposta que por consequência reforça o método oralista
e/ ou comunicação total. O aluno surdo inserido em
classes com ouvintes não tem sua singularidade
considerada. (LACERDA & LODI 2012. p. 14-15).
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As autoras discorrem sobre os aspectos dessa
inserção do aluno surdo:
[...] vários desses aspectos não são
contemplados nas experiências inclusivas
em desenvolvimento, pois a criança surda,
com frequência, não é atendida em sua
condição sociolinguística especial, não
são feitas alterações metodológicas que
levem em conta a surdez, e o currículo não
é repensado, culminando em desajuste
socioeducacional. (LACERDA & LODI,
2012, p. 15).

Fortalecer e ressaltar a importância em buscar
aprimoramento humano e tecnologias que estejam a
favor da educação de surdos de maneira especifica, é
uma das sugestões de Lacerda & Lodi (2012. p. 14-15)
que exaltam a relevância do preparo de docentes e
instrutores aptos para ministrar aulas em Língua
brasileira de Sinais que tenham suporte efetivo para a
educação de surdos considerando cursos de pósgraduação e especialização em LIBRAS. Neste sentido
identificamos a importância da estrutura e currículo
adequado das instituições que fornecem cursos de
graduação em pedagogia e licenciaturas.
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Para Ghisi (1993, p. 96) entender fenômenos de
identidade cultural e social do surdo, bem como a
especificidade de seus valores, conduta e regras
culturais é inerente ao entendimento da cultura e
identidade surda.
Para Slomski (2012, p. 55-57) a vivência bicultural
do surdo caracteriza-se pela relação entre duas
dimensões,

o

convívio

com

seus

pares

e

o

relacionamento com ouvintes. Assim, o pedagogo em
formação, deve ter o entendimento bicultural da
educação de surdos e de suas necessidades especificas
e relevantes ao processo de ensino aprendizagem e
também das especificidades de sua formação como
profissional docente bilíngue.
A divisão entre classes é comum na sociedade
contemporânea, porém, o que o pedagogo precisa
absorver durante sua formação e depois dela, de forma
continua, é que precisa banir conceitos moralistas e
incorporar que educar significa compreensão e não
desenvolver

novos

problemas

e

questões

que

prejudicam o educando. (SLOMSKI, 2012, p. 55-57).
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É imprescindível ressaltar a ideologia da autora
referente

à

cultura

surda,

vinculando

a

sua

representação positiva na atualidade para formação
docente:
[...] ao defender-se uma cultura surda, não
se está pretendendo incentivar a criação
de grupos a parte, de minorias alheias à
sociedade majoritária; antes, se está
pretendendo reconhecer as variadas
“especificidads culturais”, manifestadas na
língua, nos hábitos e modos de
socialização e do desenvolvimento
cognitivo, que dão origem a uma “cultura”
diferenciada. (SLOMSKI, p. 57).

Conforme a autora reconhecer o surdo como um
sujeito bicultural e a importância da formação docente na
perspectiva

do

surdo,

é

vital

para

proporcionar

futuramente ao estudante surdo uma educação além de
bilíngue, bicultural.
É constatado por Mesquita (2010, p.16) que os
futuros-professores reestruturam representações da
profissão. A capacidade de constituir a cientificidade da
docência durante a formação inicial transforma o perfil
dos futuros professores e decorre na absorção de
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conceitos, valores e competências estruturadas, bem
como da elaboração pessoal, exercida individualmente
durante a formação. 13
Mesquita

(2010,

p.15-17)

afirma

que

a

predisposição para obter uma formação especializada
em determinada área, parte do sujeito em formação,
porém, pode ser instigada. As atuais perspectivas para a
educação de surdos vislumbram um docente engajado,
que esteja predisposto a adentrar no mundo surdo para
transformar positivamente o processo de ensino. 13
Assim complementamos com Ferreira & Zampieri
(2012, p.101-103) que reativam o pensar sobre o preparo
e inclinação real por determinadas áreas que deve ser
motivado por uma vontade franca, sem disfarce ou mero
interesse financeiro em auxiliar o estudante surdo.
A inclinação por determinadas áreas pode ser
reconhecida

e

assim,

incentivada

pelo

docente

responsável pela formação do futuro professor. Desta
forma segundo Ferreira & Zampieri (2012, p. 110), aos
pedagogos em formação e em exercício, resta a
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responsabilidade de adquirir além das competências e
habilidades tradicionalmente necessárias a profissão,
diversas outras especializações, entre elas a de educar
surdos, que deve ser feita a partir de uma escolha bem
pensada.
Para Mesquita (2010, p.16-18) no momento da
contextualização da prática e fazer docente, a pesquisa
deve ser incitada bem como a necessidade de formação
continua para estabelecer e alojar saberes derivados de
conhecimentos nas mais diversas áreas, para isto, a
disposição para mudança de estado no que tange a
formação é esperada e deve ser incentivada. 13
Ainda segundo a autora a inclinação positiva referente à
busca por formação continua em diversas áreas deve ser
uma opção do sujeito por buscar conhecimentos para
aprimorar seu fazer e agir profissional em seus aspectos
pedagógico, ético e cientifico.1
Durante sua formação e ao auxiliar na formação

1

<https://www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/viewFile/45/19>
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de estudantes surdos o pedagogo deve respeitar a
singularidade do estudante surdo buscando formas de
suprir suas necessidades educacionais. Desta forma os
fatores sociais que ocorrem durante a interação do
sujeito com o outro, resultam essencialmente e de forma
positiva para o desenvolvimento cognitivo. Assim é
impreterível ressaltar a importância da linguagem para o
desenvolvimento

de

habilidades,

potencialidades,

capacidades e conhecimentos que desenvolvem as
funções psicológicas superiores. (VYGOTSKY, 2007, p.
118-119).

Segundo

o

autor,

a

aprendizagem

é

um

movimento externo, auxilia no processo de aquisição da
linguagem natural do sujeito, reforça as capacidades e
potencialidades naturais, reestrutura as funções mentais
do indivíduo, porém, difere do desenvolvimento, este é
ocorre

de

forma

mais

vagarosa,

ou

seja,

a

aprendizagem leva o sujeito ao desenvolvimento que é
estruturado

progressivamente.

O

processo

de

aprendizagem tem progresso diferente do processo de
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desenvolvimento.
Com base nas pesquisas de Vygotsky (2007, p.
110-116) podemos referir que ao ter contato com
ouvintes fluentes em libras ou com adultos surdos o
produto final do desenvolvimento cognitivo da criança é
otimizado, as funções já amadurecidas que compõem o
nível de desenvolvimento real do sujeito são aprimoradas
e o nível de desenvolvimento proximal pode ser
alcançado.
Diversas pesquisas comprovam que o estudante surdo
se desenvolve linguística e intelectualmente tendo
contato o mais cedo possível com a língua de sinais
quando reconhecida como a língua natural dos surdos.
Para explicitar este conceito Basso & Massuti
alertam:
Na perspectiva histórico-cultural da
aprendizagem, o sujeito é um ser
constituído
nas
inter-relações
que
estabelece
com
membros
mais
experientes da sua cultura. Nesse
processo, ele se desenvolve nas
interações que estabelece com outros
sujeitos. Isto significa assumir a posição de
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que,
no
processo
de
ensinoaprendizagem, é imprescindível que
professores e alunos partilhem uma língua
comum, uma língua de ensino, que será
base para construção
de novos
conhecimentos e para apropriação
daqueles já produzidos pela humanidade
em sua história. (BASSO & MASSUTI,
2009, p. 32-33).

O preparo do docente para atuar na educação
para surdos deve ocorrer de forma a assimilar como o
surdo entende o mundo e o modifica. (SKLIAR, 2009, p.
8).
De acordo com Basso & Massuti (2009, p. 31-36)
a formação competente deve ser evolutiva, de forma a
considerar a capacidade e tendência natural, que
direciona o docente em formação a esboçar e delimitar,
sua futura formação específica na área da surdez
considerando a cultura surda e sua especificidade.
É na relação com o outro, portanto nas
práticas sociais, que o ser humano se
constitui e se desenvolve como sujeito,
mediado pela linguagem e em função dos
conteúdos da cultura. Isto significa que o
sujeito é um sujeito interativo, que se
relaciona com o outro, num processo
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ininterrupto de mutua significação, através
da linguagem. (BASSO & MASSUTI, 2009,
p. 33, grifo do autor).

Para os autores a relação do surdo e sua
participação no contexto escolar gera um debate de
relevância indiscutível para a formação docente para a
educação de surdos na contemporaneidade, o contato
dos surdos com ouvintes. Esta ocorrência é vital para o
aluno surdo, pois, o conhecimento depende da interação
dos sujeitos.
Para Ghisi (1993, p. 96) a mediação do pedagogo
que em sua formação, teve o preparo adequado para
atuar neste campo tem como efeito a construção de
conceitos e conhecimentos por parte de seu aluno surdo
de forma mais amena e eficaz.
Ao pedagogo atuante e ao futuro professor cabe a
mediação adequada e a apropriação de conhecimentos,
anexando a cultura surda, considerando a diversidade e
complexidade do atendimento e formação do estudante
surdo. (GHISI, 1993, p. 96).
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Pedagogo Bilíngue, Intérprete e Instrutor: o que
importa é a ação colaborativa
Para propor uma reflexão sobre a atuação do
pedagogo na perspectiva da educação de surdos, seus
desafios e pontos positivos é preciso desmitificar em
poucas palavras a atuação dos profissionais que atuam
no setor educacional diretamente com o aluno surdo ou
com ouvintes. Para isto, torna-se necessário conhecer
em síntese o que constitui a natureza de cada função.
O pedagogo pode atuar com a colaboração do
intérprete de LIBRAS, porém precisa de um preparo
adequado

para

que

esta

parceria

funcione.

Discorreremos sobre esse processo, mas, para isto, é
preciso conhecer resumidamente além do trabalho do
pedagogo e intérprete o ofício do instrutor de LIBRAS.
Desta

forma,

abordaremos

os

diferentes

profissionais envolvidos na educação para surdos
ressaltando a perfil do pedagogo que atuará na
Educação Infantil e Ensino Fundamental l.
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Para contextualizar a atuação do instrutor,
intérprete e professor bilíngue, recorremos ao decreto
5626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a lei
10.436/02 e o art. 18 da lei 10.098/00 de 19 de Dezembro
de 2000.2
Em seu parágrafo único o decreto 5626/05 garante
aos surdos, prioridade nos cursos de formação e para
ministrar aulas de Libras, caso tenham a formação
adequada em nível médio nos casos previstos nos
incisos l e ll do art. 6º:3
Analisemos o que dispõe o decreto sobre o perfil
e formação do instrutor, para resumidamente compor e
discorrer sobre o que é esperado deste profissional, para
posteriormente explanar sobre sua atuação e atribuições
do pedagogo e intérprete em sala de aula.
Art. 6o A formação de instrutor de Libras,
em nível médio, deve ser realizada por
meio de:
I - cursos de educação profissional;
2

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm>
3
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II- cursos de formação continuada
promovidos por instituições de ensino
superior;
III - cursos de formação continuada
promovidos por instituições credenciadas
por secretarias de educação.
§ 1o A formação do instrutor de Libras
pode
ser
realizada
também
por
organizações
da
sociedade
civil
representativa da comunidade surda,
desde que o certificado seja convalidado
por pelo menos uma das instituições
referidas nos incisos II e III. 11

A partir do artigo supracitado é possível compreender a
função e atuação do instrutor de Libras como sendo a de
ensinar a Língua Brasileira de Sinais, por isso existe a
preferência por instrutores surdos, assim os alunos
podem ter contato com um modelo linguístico no
contexto escolar e desenvolver sua identidade como
surdo ao ter contato com um membro de sua
comunidade.
O decreto 5626/05 em seu capítulo lll dispõe

sobre a formação docente para a educação de surdos em
seu art. 5 e parágrafo 1º discorre acerca da formação do
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pedagogo e demais docentes, além de estabelecer que
a LIBRAS deve ser inserida como disciplina obrigatória
nos cursos superiores de licenciatura e fonoaudiologia
podendo ser optativa para os demais cursos de nível
superior.4
Parágrafo único. As pessoas surdas terão
prioridade nos cursos de formação
previstos no caput.
Art. 5o A formação de docentes para o
ensino de Libras na educação infantil e
nos anos iniciais do ensino fundamental
deve ser realizada em curso de Pedagogia
ou curso normal superior, em que Libras e
Língua Portuguesa escrita tenham
constituído
línguas
de
instrução,
viabilizando a formação bilíngue.
§ 1o Admite-se como formação mínima de
docentes para o ensino de Libras na
educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental, a formação ofertada
em nível médio na modalidade normal,
que viabilizar a formação bilíngüe, referida
no caput.5

O referido decreto estabelece que a formação do
4

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm>
5
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm>
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professor para atuar na educação infantil e fundamental
l, deve ser realizada em nível superior em cursos de
licenciatura plena em Pedagogia ou curso normal
superior, para atuar na educação para surdos a sua
formação deve abranger LIBRAS e Língua Portuguesa
escrita de maneira a contemplar uma formação bilíngue.
Para atuar em nível superior o docente deve ser usuário
da LIBRAS com curso de pós–graduação ou formação
superior sendo proficiente.
Art. 7o Nos próximos dez anos, a partir da
publicação deste Decreto, caso não haja
docente com título de pós-graduação ou
de graduação em Libras para o ensino
dessa disciplina em cursos de educação
superior, ela poderá ser ministrada por
profissionais que apresentem pelo menos
um dos seguintes perfis:
I - professor de Libras, usuário dessa
língua com curso de pós-graduação ou
com formação superior e certificado de
proficiência em Libras, obtido por meio de
exame promovido pelo Ministério da
Educação;
II - instrutor de Libras, usuário dessa
língua com formação de nível médio e com
certificado obtido por meio de exame de
proficiência em Libras, promovido pelo
Ministério da Educação;
III - professor ouvinte bilíngue: Libras 57
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Língua Portuguesa, com pós- graduação
ou formação superior e com certificado
obtido por meio de exame de proficiência
em Libras, promovido pelo Ministério da
Educação.11

Ressaltamos a importância do letramento do
surdo para que no futuro possa exercer a função de
instrutor satisfatoriamente em nível médio, para isto, a
formação dos pedagogos que atuam com educandos
surdos deve ser satisfatória e eficiente para promover a
aprendizagem desde a educação infantil até o ensino
fundamental, fornecendo base sólida para a continuidade
dos estudos do aluno surdo. (SANTOS & GURGEL,
2012, p. 53).
Santos e Gurgel (2012, p. 61-62) reforçam a
compreensão de que as dificuldades adaptativas com
que o educando surdo se depara desde a infância até a
fase adulta acontece, devido as imposições vividas em
seu ambiente escolar e familiar, o que reforça o conceito
de que a realidade linguística do surdo substancialmente
seja estimada.
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Sabemos que Salamanca (BRASIL, 1994) dispõe
sobre o direito do acesso ao ensino regular de toda a
criança em idade escolar.6
Em contrapartida, apenas inserir o surdo no ensino
regular

sem

adequar

o

ambiente

escolar

as

especificidades do estudante referente às experiências
visuo-espacial, linguística, familiar, política e social é
inconcebível. Para ser um sujeito atuante em seu
processo de ensino e convívio social o estudante precisa
do suporte de pedagogos bilíngues, intérpretes de libras,
instrutores,

ou

seja,

profissionais

efetivamente

qualificados que exerçam sua função de acordo com as
necessidades

do

educando

surdo.

(SANTOS

&

GURGEL, 2012, p. 51).
As autoras referem que o instrutor é o profissional
com formação em nível médio que prova sua proficiência
em Libras, podem ser adultos surdos que satisfaçam o
perfil esperado para desempenhar a função.

6

<http://www.portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>
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O instrutor ainda é um sujeito raro no ambiente
escolar. Sua atuação tem função importante no
desenvolvimento do educando nas dimensões cognitiva,
cultural, social, afetiva, psicológica, pois atua como um
símbolo da cultura surda. (SANTOS & GURGEL, 2012,
p. 53).

Em contrapartida analisemos o que discorrem
Santos & Gurgel (2012, p. 54) sobre o preparo e
indefinições das atribuições e atuação desse profissional
no contexto escolar segundo pesquisas:
O fato de uma pessoa ser fluente em uma
língua não o capacita consequentemente
como bom professor. [...] Esses instrutores
são os principais responsáveis pelo ensino
da Libras, tendo como requisitos únicos
para sua atuação o conhecimento e
fluência nessa língua; isso se dá em
decorrência da falta de acesso a uma
formação específica, pois, embora já
existam cursos voltados para a atuação
como
instrutor,
nem
todos
tem
possibilidades de realizá-los. Tal fato
associado ao processo educacional
fragmentado
e
descontextualizado
enfrentado pela maioria dos surdos,
frequentemente permite-nos identificar
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entre os atuais educadores surdos uma
prática de ensino de língua que reproduz a
educação precária que tiveram [...]
(SANTOS & GURGEL, 2012, p. 54).

O intérprete ou tradutor de LIBRAS precisa ter
perfil de um profissional engajado e pesquisador que
prime pelo aprimoramento de suas funções, conforme o
decreto 5626/05 art. 17 deve portar o curso superior de
interpretação e tradução

com habilitação em LIBRAS-

Língua Portuguesa. O decreto 5626/05 em seu parágrafo
único dispõe que organizações da sociedade civil
representativas da comunidade surda podem realizar
formações de intérprete e tradutor. Devem fornecer
certificados convalidados e precisam ser instituições de
nível superior que forneçam cursos de formação
continuada ou instituições credenciadas por secretarias
de educação.7
O intérprete deve trabalhar em parceria com o
pedagogo pois conforme afirma Lacerda & Bernardino

7

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm>
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(2012, p. 73-75) o intérprete no ambiente escolar precisa
adaptar conteúdos e reestrutura-los para que o educando
possa apreender informações fornecidas pelo professor,
que na maioria dos casos, não torna acessível o
conteúdo para que o educando surdo possa assimilar
equilibrando

e

acomodando

as

informações

recepcionadas.
Conforme as autoras o intérprete, precisa de
conceitos e saber didático pedagógico para fornecer
possibilidades ao estudante para elaborar e refletir,
sendo ativo neste processo, quando há dificuldades por
parte do intérprete referente ao domínio da língua
portuguesa ou de conteúdos o resultado é extremamente
prejudicial para estudante surdo, assim como a mediação
inadequada e sem planejamento prévio por parte do
pedagogo pode gerar a mesma problemática. A
importância da atuação do intérprete em sala de aula
torna-se visível neste contexto.
“As intérpretes, por vezes, preferem sugerir
estratégias para a professora, atuando fora de suas
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funções, por perceber que esta não sabe bem como
interagir ou o que propor para aqueles alunos.”
(LACERDA & BERNARDINO, 2012, p. 76).
A ação colaborativa entre professor/pedagogo e
intérprete é de suma importância, para Slomski (2012, p.
55-57) atuação do docente com formação adequada
pode

modificar

este

quadro,

pois,

a

formação

concomitante à educação para surdos estimula a
constituição de ações colaborativas e receptivas à ação
do intérprete. A partir das informações supracitadas
podemos analisar o capítulo ll do decreto 5626/05 que
elucida sobre a formação do pedagogo ouvinte que
pretende atuar na educação para surdos.
Desta forma, discorremos sobre a relevância do
perfil pesquisador e autoformador deste profissional,
para exaltar a obrigação e importância da formação do
pedagogo que prime qualidade e continuidade, que
precisa

ser

almejada

tanto

pelas

instituições

responsáveis pela sua formação, quanto pelo próprio
docente, que precisa buscar formas de adequar sua
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formação caso escolha a educação de surdos como área
de especialização. (LACERDA & BERNARDINO, 2012,
p. 76).
Referente à inclusão da LIBRAS como disciplina
curricular

para a formação de pedagogos, o decreto

5626/05 dispõe que deve ser disciplina curricular
obrigatória dos cursos de formação em nível médio e
superior. Reforçando que todos os cursos de licenciatura
e Educação Especial são considerados cursos de
formação de professores.
Art. 3o A Libras deve ser inserida como
disciplina curricular obrigatória nos cursos
de formação de professores para o
exercício do magistério, em nível médio e
superior, e nos cursos de Fonoaudiologia,
de instituições de ensino, públicas e
privadas, do sistema federal de ensino e
dos sistemas de ensino dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas
diferentes áreas do
conhecimento, o
curso normal de nível médio, o curso
normal superior, o curso de Pedagogia e o
curso de Educação Especial são
considerados cursos de formação de
professores e profissionais da educação
para o exercício do magistério.
§ 2o A Libras constituir-se-á em disciplina
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curricular optativa nos demais cursos de
educação superior e na educação
profissional, a partir de um ano da
publicação deste Decreto. 11

No capítulo IV em seu art. 23 parágrafos 1º, 2º e
3º do referido decreto dispõe sobre a organização das
escolas e classes com professores bilíngues na
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental
é de responsabilidade das instituições Federais de
ensino assim como para os anos finais do Ensino
Fundamental que deve dispor de escolas bilíngues ou
comuns da rede regular de ensino com professores
capacitados nas diferentes áreas de conhecimento
cientes das necessidades e singularidade do educando
surdo bem como a atuação de tradutores e intérpretes
de LIBRAS-Língua Portuguesa.8
O acesso a Literatura Surda, informações com
tradução LIBRAS-Português deve ser disponibilizado
para a formação de professores. O decreto 5626/05

8

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm>
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dispõe que instituições públicas e privadas dos sistemas
Federal, Estadual, Municipal e Distrito Federal devem
trabalhar de forma colaborativa para promover o acesso
do

estudante

surdo

a

educação,

informação

e

comunicação. 11
Desta forma, torna-se fácil assimilar que o
pedagogo fluente em Libras atua como elemento
fundamental para a apropriação de conceitos abstratos
do estudante, tendo em vista a análise das autoras:
Nesse sentido, há um maior respeito pela
intérprete em sua função e a busca do
estabelecimento de uma parceria com ela,
tanto
na
elaboração
quanto
no
acompanhamento das atividades das
aulas. Na verdade o que parece concorrer
para isso é o grau de domínio de Libras
dos professores. Quando eles são mais
fluentes em Libras dirigem-se mais
diretamente aos alunos surdos [...].
Quando eles são menos fluentes, parecem
intimidados pelos alunos surdos e sua
língua [...]. (LACERDA & BERNARDINO,
2012, p. 76)
.

A relevância do aprimoramento das funções do
pedagogo enfatiza a responsabilidade das instituições
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responsáveis por sua formação e torna gritante a
necessidade

de

preparados

para

professores
atuar

com

pedagogicamente
interpretes

ou

individualmente em sala de aula na educação para
surdos.
Relações no Contexto Escolar: o reconhecimento
político da surdez
Atribuímos o conceito político de formação dos
docentes e dos surdos que nos aponta Skliar (2009, p. 710) a responsabilidade política tem vital relevância no
processo de formação do surdo em sua dimensão
histórica e nas relações de poder que de maneira própria
delimitam a partir de ideologias, metodologias e ações
políticas a aprendizagem do sujeito surdo. Uma política
com perspectiva bilíngue deve transpor os obstáculos
internalizados no espaço escolar no que se refere a
metodologias e práticas pedagógicas.
O autor cita a valia de políticas públicas
adequadas às especificidades do estudante surdo e o
encargo do estado que deve ser mútuo e recíproco à
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formação docente para atuar de forma complementar, as
atribuições políticas existem, porém, as políticas públicas
devem assimilar a educação de surdos e a proposta
bilíngue como um direito do sujeito, que na atualidade
ainda é visto não como uma solução que pode gerar
harmonia, mas como algo que gera conflitos. Na
atualidade a lógica do ensino tecnicista não viabiliza a
absorção e entendimento da identidade pessoal

e

coletiva do surdo, a educação tecnicista em sua
amplitude não proporciona ao surdo a autonomia para
desenvolver e revigorar sua identidade particular.
Botelho (2010, p. 65) ainda discorre sobre a
ligação política no contexto escolar que evidencia as
relações de poder contribuindo para fortalecer a
separação e fragmentação de uma sociedade dividida
em grupos de ordem social, linguística, étnica, sexual,
reproduzindo esses conceitos e valores no contexto
escolar. Ao absorver essa fragmentação a instituição
escola estabelece suas condições, constituindo a
ideologia do dominante perante os estudantes surdos.
Nos projetos institucionais, a Língua Brasileira de
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Sinais é incluída, porém de maneira restrita, com simples
atividades pré-estabelecidas, formais, que reproduzem
modelos esquematizados e esteriotipados. (SKLIAR,
2005, p. 11-12).
Não é possível delimitar a surdez, transitamos por
um território vasto e irregular e a surdez, neste sentido,
não pode ser vista como uma deficiência. Deve ser
reconhecida politicamente como diferença, como uma
cultura de indivíduos com identidade, em constante
mudança e aprimoramento. Não como sujeitos que
devem submeter-se a dominação do normal, do ideal,
representado por ouvintes. (SKLIAR, 2005, p. 13).
O reconhecimento político da surdez como
diferença demonstra estar em seu início, pois o
letramento do sujeito surdo bem como o aprimoramento
dos ouvintes deve ocorrer de maneira uniforme e precisa
alcançar também o ensino superior, assim, utilizamos o
discorrido por Lacerda & Bernardino (2012, p. 69) para
recordarmos que apenas em 2004 e 2005 os cursos
específicos que visavam formar intérpretes para língua
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brasileira de sinais em nível superior surgiram.
E que de acordo com as pesquisas dos autores a
avaliação e reavaliação desses cursos ainda estão em
processo de fortalecimento, lembrando que a abordagem
direcionada para o auxílio de alunos surdos em
universidades é pífia. As universidades responsáveis por
inserir este tipo de formação foram a UNIMEP do Estado
de São Paulo, a Estácio de Sá do Rio de Janeiro e a
Pontifícia Universidade Católica de minas Gerais.
Sklliar (2005, p. 27) discorre de forma direta sobre
a política de formação docente e educação bilíngue para
surdos mencionando que a política oculta das propostas
de formação e educação bilíngue não deve se reduzir as
formas progressistas que reconhecem o diferente, mas
que de uma maneira paralisante e teórica leva em
consideração, apenas o surdo ciente e revolucionário
esquecendo- se de resgatar o surdo já marginalizado.
A perspectiva da educação de surdos precisa ser crítica a ponto
de reconhecer o papel da Língua Brasileira de Sinais e da Língua
Portuguesa de forma multicultural e plural, visando aprimorar as
relações políticas, culturais, sociais e institucionais referentes à
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educação de surdos e formação docente neste campo, além de
reconhecer os problemas oriundos da falta de preparo e
formação adequada dos professores atuantes e que atuarão
com estudantes surdos no Brasil. (ANTUNES & NASCIMENTO,
2011, p.12).
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A HISTÓRIA DO XADREZ MUNDIAL E NO
BRASIL
Edson Rodrigo da Silva
A LENDA DA ORIGEM DO JOGO DE XADREZ
Os registros longínquos tornam improvável expor de
modo exato em que período viveu e governou a província
de Tiligana na Índia o Rei Iadava, no entanto é certeiro para
os históriadores Hindus que o rei indiano era o homem mais
abastado e benevolente de seu tempo, além de grande
conhecedor da arte militar. Características que usava com
sabedoria para manter os dias calmos e serenos para
todos que viviam perante sua proteção no palácio (TAHAN,
2001).
A tranquilidade do reino foi afanada por um ataque
descomedido do aventureiro Varangul, que se intitulava
príncipe de Caliã. O bom e generoso monarca seguindo a
incumbência instituída pela coroa foi obrigado a manejar a
espada contra o inimigo e em defesa do palácio, com
paciência e perspicácia estabeleceu uma estratégia de
defesa, que se mostrou rápida, eficaz e triunfadora,
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entretanto, custou sacrifício da vida do seu filho e por
consequência, sua alegria de viver e governar (TAHAN,
2001).
Figura 1: O Rei da Índia.

Fonte: O homem que calculava Tahan, M. p. 77
(2001).
Os dias seguiam melancólicos até o momento que
um jovem brâmane de nome Lahur Sessa, foi recebido pelo
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rei e trouxe em suas mãos um jogo que acabará de inventar
com o objetivo de devolver a alegria ao Rei da Índia, que
estava muito triste, depressivo e levava uma vida
monótona, depois que seu filho foi morto em uma guerra
(ANDRADE, 2006).
Sessa mostrou para o rei a sua grande invenção,
tratava-se de um tabuleiro quadrado divido em 64(sessenta
e quatro) quadrados menores, ou casas, iguais, sendo 32
(trinta e duas) brancas e 32 (trinta e duas) pretas, que
retratava dois exércitos com mesmo número de peças e
mesmo formato (TAHAN, 2001).
O rei ficou muito entusiasmado com tal invento e
resolveu recompensá-lo, oferecendo quaisquer riquezas
que ele desejasse. O jovem recusou dizendo que não
desejava outra coisa que não fosse à alegria do rei. O rei
ficou impressionado com tanto desapego e ofendido exigiu que ele aceitasse a recompensa. Então Lahur pediu
que o pagamento fosse feito em grãos de trigo, distribuídos
da seguinte forma: um grão pela primeira casa, dois pela
segunda, quatro pela terceira, oito pela quarta, dobrando

90

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

sucessivamente numa progressão geométrica até atingir a
sexagésima quarta casa do tabuleiro (TAHAN, 2001).
O rei considerou o pedido muito simples de ser
atendido e, aceitando imediatamente, ordenou aos
matemáticos da época que calculassem tal magnitude.
Chegaram

ao

18.446.774.073.709.551.615

seguinte
(dezoito

número:
quintilhões,

quatrocentos e quarenta e seis quatrilhões, setecentos e
quarenta e quatro trilhões, setenta e três bilhões,
setecentos e nove milhões, quinhentos e cinquenta e um
mil, seiscentos e quinze) grãos de trigo seriam necessários
semear todas as terras da Índia por dois mil anos e nem
mesmo toda a riqueza daquela nação seria suficiente para
efetuar tal pagamento (ANDRADE, 2006; TAHAN, 2001).
A lenda narrada acima fornece um importante
ensinamento, de que mesmo os homens mais avisados,
podem se iludir diante da aparência das coisas. Depois de
tal lição, o rei desenvolveu uma grande admiração pelo
jogo e pela complexidade do pedido. Como prova do
reconhecimento da sabedoria do jovem brâmane, o
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convidou para viver como sábio no castelo (ANDRADE,
2006).

A HISTÓRIA DO XADREZ MUNDIAL
As

prévias

e

verídicas

fontes

arqueológicas

descobertas no Noroeste da Índia apontam que o precursor
do xadrez apareceu no século VI aproximadamente no ano
de 570 d.C., sendo conhecido como “jogo dos quatro
membros” (Chaturanga em sânscristo, chatur: quatro e
anga: membros). Composto por um tabuleiro quadrado
monocromático de 64 (sessenta e quatro) casas e por
quatro exércitos com oito peças: um Ministro, um Cavalo,
um Elefante, um Navio e quatro Soldados, diferenciados
pelas cores preta, vermelha, amarela e verde (SÁ, 2008).
Figura 2: Chaturanga.
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Fonte: História do xadrez Lasker, E. p. 33 (1999).
Era jogado por quatro participantes, com o passar do
tempo o jogo foi se difundindo, suas regras foram
modificadas, os dados foram abolidos, afastando o fator
sorte e transformando em um jogo de habilidade, passou a
ser jogado em parceria o que evidencia o advento do
estado em detrimento da coletividade tribal, cria-se uma
nova peça: o Xá (Rei) e conjuntamente passa a ser
intitulado “jogo de xadrez” (Chatrang, na Pérsia) (SÁ,
2008).
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Os árabes em 651 d.C., após a conquista da Pérsia
(atual Irã), na sua expansão levaram de carona o xadrez
para o norte da África e para Europa. Além de grandes
expansionistas, eles eram proeminentes na arte do xadrez,
conseguiram
estudos

e

produzir

documentos

composições

de

abarcando

problemas

seus

(TOLEDO,

KAMADA, 2004).
No século XI o xadrez já era conhecido em toda a
Europa e sofre outras mudanças: o Ministro vira Rainha
(Dama) indicio da valorização das rainhas (Catarina de
Aragão, Isabel de Castela, Maria Tudor, Elisabeth I,
Catarina de Médici, da França; Joana d’ Albret, de Navarra;
e Maria, rainha da Escócia), o peão passa a ter pulo duplo,
as casas do tabuleiro passam a ter duas cores, ampliação
do movimento da Dama e do Bispo (Elefante), promoção
do peão, roque e captura en passant sendo que os dois
últimos aparecem no século XVI e desde então, não foram
feitas novas mudanças no jogo (SÁ, 2008; SHENK, 2006).
Embora na Idade Média, entre 1100 e 1450, o xadrez
fosse conhecido em toda a Europa, sua prática estava
restrita à nobreza. As peças e os nomes que usamos para
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elas é um espelho daquela sociedade (medieval) que se
organizavam em torno de reis, rainhas, castelos, batalhas,
cavalarias, arqueiros e peões. Somente no século XX o
jogo começa a ser praticado por milhões de pessoas de
diversas esferas sociais, obtendo o status de um jogo para
todos (KING, 2009).
Sá (2008) explica que ainda na Idade Média o xadrez
começa a ser o jogo prestigiado e aclamado como o “jogo
dos reis”, valorosa distinção foi em decorrência de torna-se
entretenimento predileto da nobreza, felicidade não
compartilhada pelos pobres que eram desautorizados a
prática do xadrez. As mulheres pertencentes à classe
nobre não oscilavam em disputar partidas de xadrez e
mostrar igual ou maior habilidade que os homens. Fato
interessante é que os homens e as mulheres só tinham a
possibilidade de permanecerem a sós nos aposentos com
o propósito manifesto de entreter-se jogando xadrez.
As opções de lazer como música, danças, jogos de
azar, salão, teatro e passeios na Idade Média eram
possíveis às diversas classes sociais, entretanto a prática
a caça, as corridas a cavalo em certames e disputar jogos
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de xadrez eram privativos a nobreza, podendo a classes
menos favorecidas serem apenas expectadores (SÁ,
2008).
Benjamin Franklin (1706-1790), importante líder da
Revolução Americana 1776 (Guerra da Independência dos
Estados Unidos), jornalista, autor, político, diplomata e
enxadrista estadunidense utilizou o xadrez para formar o
caráter e desenvolver a personalidade. Franklin fez do jogo
um

laboratório

para

melhorar

as

competências

e

habilidades relacionadas à previsão (poder enxergar
adiante), circunspecção (inspecionar a cena inteira),
precaução (evitar a pressa) e a perseverança (não desistir
em circunstâncias sombrias) (SHENK, 2006).
Napoleão

Bonaparte

(1769-1821),

notório

comandante político e militar ao longo dos decisivos
momentos da Revolução Francesa, era um grande
entusiasta do jogo de xadrez, embora nunca tenha se
tornado um grande enxadrista, ele dedicou bastante tempo
de sua vida a prática e estudo deste nobre jogo;
desenvolveu técnicas e estratégias sólidas no xadrez e
aplicou na vida e nas guerras. Bonaparte ainda hoje é
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considerado um dos maiores estrategistas da história,
devido as suas conquistas no Egito, na Rússia e por toda
Europa (SHENK, 2006).
Do século XVI até o século XXI a história nos brindou
com grandes jogadores, tais como, o espanhol Ruy Lopez
soberano enxadrista do século XVI, o italiano Giocchino
Greco melhor jogador do século XVII, o francês FrançoisAndré Danican Philidor supremo praticante do século XVIII.
Distinto e notório foi também a proeza do norte-americano
Paul Charles Morphy, que no início do século XIX transpôs
as águas do Atlântico para enfrentar e vencer de forma
aniquiladora os maiores enxadristas europeus da época,
deixando o legado de ter sido o esportista pioneiro nativo
do novo continente a suplantar os europeus em uma
atividade esportiva, mental e racional (SÁ, 2008; TOLEDO,
KAMADA, 2004).
De acordo com Sá (2008) Philidor foi o responsável
por apresentar o xadrez como ciência, com preceitos
teóricos autênticos, como a máxima “os peões são a alma
do

xadrez”,

possivelmente

fora

influenciado

por

pensadores como Rousseau, Voltarie e Diderot, esses
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importantes nomes da Revolução Francesa. Ele também
tratou uma das primeiras normas do jogo de xadrez no seu
livro L’Analyse Du Jeu Des Échecs publicado em 1749:
posição do tabuleiro com a casa angular branca a direita,
peça tocada é peça movida, peça solta é lance efetuado,
roque,

captura

en

passant,

promoção

ilimitada

e

obrigatoriedade de anunciar o xeque.
Essas recomendações em sua grande maioria foram
acolhidas, exceto a obrigatoriedade de dizer “xeque ao rei”,
as regras internacionais atuais que balizam o milenar jogo
são graças às valorosas contribuições do Philidor, que
além de jogador era músico autor da ópera-cômica (SÁ,
2008).
Segundo Sá (2008) a publicação inaugural na
literatura enxadrística foi em 1813, na gazeta Liverpool
Mercury, vinte três anos depois em 1836 é publicada uma
revista respeitada e exclusiva ao xadrez, o seu nome era
em homenagem ao destemido grego Le Palamède e por
terminante é realizado em 1850 ao longo da primeira
Exposição Universal de Londres o Primeiro Torneio
Internacional de Mestres, que teve como vencedor o
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alemão Adolf Anderssen (1818-1879) ícone da era
Romântica, famoso por seus sacrifícios em prol do xequemate.
Ao longo dos séculos é possível visualizar os mais
proeminentes e destacados praticantes nos diversos
momentos

históricos,

entretanto

a

designação

de

Campeão Mundial só foi conquistada pela primeira vez em
1886 pelo theco-austríaco Wilhen Steinitz (1836-1900),
depois de vencer o match (sete vitórias, quatro empates e
apenas uma derrota) contra Johannes Zukertort (TOLEDO,
KAMADA, 2004).
Sá (2008) aponta Steinitz como inaugurador da
Escola Clássica, percursor do positivismo filosófico e do
método lógico no xadrez, especialista na defesa e nas
posições cerradas, sábio e original reinou como campeão
mundial de 1886 a 1894. Em 1894 foi vencido pelo alemão
Emanuel Lasker (1868-1941), grande personagem, doutor
em filosofia (simpatizante de Schopenhauer), amigo de
Albert Einstein, dono de um estilo que buscava a luta
psicológica, na intenção de induzir o adversário a lances
ruins e a perda a partida. Lasker o segundo campeão
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mundial manteve o título de 1894 a 1921, quando derrotado
em uma disputa pelo lendário cubano José Raul
Capablanca (1888-1942).
Capablanca tornou-se o terceiro campeão mundial
ao derrotar Lasker, obtendo o score de 9 a 5 (quatro vitórias
e dez empates), foi o primeiro campeão do continente
americano, é considerado um prodígio por ter aprendido
jogar aos quatro anos de idade apenas observando seus
pais jogarem. Autor de um dos melhores livros publicados
a respeito de xadrez “Fundamentos do Xadrez”, seu jogo
instigou os soviéticos Botvinnik e Karpov, o gênio cubano
ficou famoso por permanecer sete anos sem perder e
ganhou o apelido de “A máquina do xadrez”. Ele perdurou
campeão mundial de 1921 a 1927, ocasião que foi
derrotado pelo russo Alexander Alekhine (1892-1946)
(CALDEIRA, 2008).
Caldeira (2008) considera Alekhine um jogador de
estilo agressivo, foi o quarto campeão mundial (1927-1935
e 1937 a 1946), em 1927 venceu Capablanca, em 1935
caiu frente ao Holandês Max Euwe (1901-1981) quinto
campeão mundial, porém em 1937 teve sua revanche e
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venceu. Alekhine foi denunciado por colaboração com os
Nazistas no período da Segunda Grande Guerra, ele veio
a falecer em 1946, inoportunamente e detendo a coroa
mundial.
Neste período a Escola Clássica de Steintz, Lasker
e do alemão Siegbert Tarrasch (1862-1934) é contestada
pela Escola Hipermoderna, liderada por Aron Nimzovitch
(1886-1935), escola famosa por não acreditar em verdades
dogmáticas e por recomendar métodos inovadores de
controle do centro e de desenvolvimento de peças (SÁ,
2008).
A FIDE que foi fundada em Paris em 06 (seis) de
novembro

de

1924,

responsável

por

organizar

o

Campeonato Mundial de Xadrez desde 1948 (MILOS
JÚNIOR, D’ISRAEL, 2001).
De 1946 a 1948 o título mundial ficou vago, em
virtude da morte do campeão mundial Alekhine e do fim da
segunda guerra mundial (1939-1945), quando em 1948 a
FIDE organizou o Campeonato Mundial que foi vencido
pelo Mikhail Botvinnik (1911 a 1995) que se sagrou o sexto
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campeão mundial e deu início a supremacia soviética no
xadrez (SÁ, 2008).
Botvninnik manteve o título de (1948 a 1957; 1958 a
1960 e de 1961 a 1963), seu reinado foi intercalado com os
também soviéticos Vasily Smyslov (1921-2010) sétimo
campeão mundial (1957 e 1958), com Mikhail Tal (19361992) oitavo campeão mundial (1960-1961) e perdeu
definitivamente diante de Tigran Petrosian (1929-1984)
nono

campeão

mundial

(1963-1969).

Petrosian

foi

derrotado em 1969, pelo também soviético Boris Spassky
(1937) décimo campeão mundial (1969-1972) (CALDEIRA,
2008).
Em Caldeira (2008) encontramos o relato do
momento que o xadrez esteve no centro das atenções
mundiais por conta do confronto entre o então campeão
mundial, o soviético Spassky e o desafiante americano
Robert James Fischer (1943-2008). O match entre ambos
ocorreu em 1972 e coincidiu com o período da Guerra Fria
(1945-1989) o que levou não só os aficionados pelo xadrez
como todo o “mundo ao êxtase”, pela disputa estratégica
em um jogo intelectual milenar por um representante da
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URRS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e um
representante dos EUA (Estados Unidos da América). Para
deleite

do

ocidente,

Robert

James

Fischer,

ou

simplesmente Bobby Fischer triunfou e se tornou o décimo
primeiro campeão mundial de xadrez (1972-1975).
Fischer após vencer o campeonato mundial se retira
das competições e não defende o título. Anatoly Karpov,
soviético nascido em 1954 sucedeu Fischer no trono do
xadrez e se tornou o décimo segundo campeão mundial,
manteve o título de 1975 até 1985. Em 1985 Karpov foi
derrotado por Garry Kasparov, também soviético nascido
em 1963, décimo terceiro campeão mundial (1985-2000)
(CALDEIRA, 2008).
Vladimir Kraminik jogador russo nascido em 1975
sucedeu Kasparov, permaneceu campeão mundial de
2000 a 2007, seguido pelo indiano Viswanathan Anand
nascido em 1969 que permaneceu campeão de 2007 a
2011, perdendo a coroa para o norueguês Magnus
Carlsen, jovem prodígio apelidado de “Mozart” do xadrez,
campeão desde 2013 até o presente momento (LEITÃO,
2015).
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Figura 3: Os Campeões Mundiais de Xadrez.

Fonte: Você Conhece os Campeões Mundiais de
Xadrez? Leitão, R. p. 1 (2015).
A estruturação formal proporcionada pela FIDE,
Confederações e Federações permite que o xadrez seja
incluído no programa olímpico a qualquer época. O COI
(Comitê Olímpico Internacional) por meio de uma carta
escrita em junho de 1999, pelo seu presidente na época,
Ivan Antônio Saramanch, endereçada a Federação
Internacional de Xadrez, reconheceu a mesma enquanto
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Federação e o xadrez como esporte olímpico, o que
possibilitou presença do jogo de xadrez como esporte de
demonstração nos Jogos Olímpicos de Sidney, 2000
(GIACHINI, 2011; ANDRADE, 2006).
Para Andrade (2006) o xadrez é um esporte de
combate, sem contato físico. O combate acontece no
campo intelectual e o contato fica por conta da troca de
olhares, gestos e confronto das peças, o que coloca o
xadrez na categoria dos esportes de “salão”, disputados
em mesa ou tabuleiro (tênis de mesa, damas, sinuca).
O lendário enxadrista russo Garry Kasparov,
campeão mundial de xadrez, líder do ranking mundial por
20 anos e considerado por muitos como o melhor jogador
de todos os tempos afirma que o xadrez é um jogo que
estimula a percepção, a paciência e a técnica. Ele
acrescenta que o xadrez é mais antigo que todos os livros
e obras, o único jogo que esteve presente em todas as
épocas e em todos os povos. Um jogo que serve para
matar o tempo, aguçar a mente e até mesmo para excitar
o espírito (CALDEIRA, 2008; KASPAROV, 2007).
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HISTÓRIA DO XADREZ NO BRASIL
No Brasil o xadrez foi introduzido pelos portugueses
no momento da colonização tendo sua prática reservada
às classes dominantes. Em 1877, nasce a primeira sala de
xadrez no Brasil, cujo secretário era nada mais nada
menos, que o grande escritor Joaquim Maria Machado de
Assis (Machado de Assis) entusiasta jogador de xadrez da
época (TOLEDO, KAMADA, 2004).
Em 1850 Henrique Velloso d’Oliveira lançou o
primeiro livro publicado no Brasil o “Manual Completo do
Xadrez ou Perfeito Jogador de Xadrez”, em 1876 foi
lançada a primeira coluna de xadrez na revista “Ilustração
Brasileira” que manteve publicações até o ano de 1878
(TOLEDO, KAMADA, 2004).
De acordo com Toledo e Kamada (2004) João
Caldas Viana foi o primeiro enxadrista Brasileiro de
expressão internacional, sua fama deve-se por suas
contribuições nas pesquisas da defesa Ruy Lopez, da
“Variante Rio de Janeiro” e por seu jogo memorável em
1900 frente a Augusto Silvestre Paes de Barros, que foi
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analisada posteriormente no livro do alemão Emanuel
Lasker segundo campeão mundial.
O Brasil é representado a nível internacional pela
CBX (Confederação Brasileira de Xadrez) fundada em
1924, filiada à FIDE (Federação Internacional de Xadrez).
Os estados possuem suas próprias federações, em São
Paulo, por exemplo, tem-se a FPX, de 1941, que é
responsável pelo xadrez em nível estadual e responde à
CBX (MILOS JÚNIOR, D’ISRAEL, 2001).
Em 1927 foi disputada a pregressa edição do
Campeonato Brasileiro que teve como campeão o grande
jogador João de Souza Mendes, acrescenta ao currículo
enxadrístico do Mendes o fato de ter dominado o xadrez
nacional por quarenta anos, obtendo o heptacampeonato
em 1958. No campeonato de 1965, Souza obteve o
honroso segundo lugar, sendo o único jogador a derrotar o
campeão que foi o então garoto prodígio de 13 anos de
idade, Henrique da Costa Mecking (TOLEDO, KAMADA,
2004).
Na década de 70 em plena ditadura militar (19641985) o xadrez canarinho teve uma visibilidade maior no
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Brasil e no mundo, graças a Henrique da Costa Mecking ou
simplesmente Mequinho, como ficou conhecido. Na
ocasião ele ficou em terceiro lugar no ranking internacional
e era considerado um forte candidato ao título mundial.
Aproveitando a valorização de conquistas esportivas pelo
regime político e o surgimento de um ídolo, na época
ocorreram diversas tentativas de popularizar a prática do
xadrez nos clubes, tais ações lograram êxito, mas não o
sucesso esperado (GIACHINI, 2011).
Toledo e Kamada (2004) explicam que no xadrez os
títulos de Grande Mestre Internacional (GM), Mestre
Internacional (MI) e Mestre Fide (MF) são permanentes e
são agraciados pela FIDE aos xadrezistas que conseguem
excepcionais performances em torneios internacionais. A
qualificação de GM assemelha-se dentro da área
acadêmica ao Doutorado, MI ao Mestrado e MF ao pósgraduado.
O jogador Eugênio Maciel German, nascido no
estado de Minas Gerais foi o primeiro enxadrista brasileiro
a ter o título de MI deferido em 1952, o de GM só foi
outorgado a um brasileiro vinte anos depois em 1972 ao
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famoso Mequinho, então com vinte anos de idade
(TOLEDO, KAMADA, 2004).
O ranking internacional é administrado pela FIDE por
meio de um sistema de pontuação conhecido como Rating
é possível mensurar a força e conferir títulos (GM, MI e
MF). A pontuação do enxadrista aumenta ou diminui
conforme o desempenho nos eventos esportivos, o rating
menor para qualificação como Mestre FIDE é de 2300, para
Mestre Internacional é de 2400 e para Grande Mestre é de
2500 (TOLEDO, KAMADA, 2004).
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A CONTRIBUIÇÃO E A IMPORTANCIA DAS
ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
ANA PAULA TOKASHIKE DE ARAUJO

“Se temos de esperar, que seja para
colher a semente boa que lançamos hoje
no solo da vida. Se for para semear, então
que seja para produzir milhões de
sorrisos, de solidariedade e amizade”.
Cora Coralina

RESUMO

Levando em consideração o meu trabalho na Educação Infantil e
entendendo que a arte nas suas variadas formas, entre elas a música,
a dança, o teatro e as artes visuais são elementos da nossa cultura de
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uma sociedade e estão muito presentes em nossas vidas, e que
precisamos nos atentar um pouco mais para a arte como meio de
aprendizagem e como área de conhecimento, esta proposta de
pesquisa apresenta a questão problema: Qual a contribuição da arte
para o ensino na educação infantil? O trabalho em questão justifica-se
uma vez que as artes constituem elementos que despertam e
expressam sentimentos, sentidos, imaginação e criação, porém a
sociedade em sua grande maioria demonstra encara-las apena como
lazer e entretenimento. Sendo assim este estudo tem por objetivo:
pesquisar o papel que a arte desempenha na educação de crianças de
0 a 5 anos; e averiguar se a arte pode contribuir para um aprendizado
que considere a expressão e a autonomia da criança na educação
infantil. No que se refere à metodologia de pesquisa, o estudo consiste
em uma pesquisa bibliográfica. Em síntese, conclui-se que a arte é
conhecimento e elemento de suma importância para o processo de
educação de crianças na educação infantil, pois possibilita a
construção de conhecimentos embasados na sensibilidade, na
criatividade e na expressividade, e indica um caminho de superação
da ideia de aprendizado que se tem na educação infantil baseado
muitas vezes apenas no cuidar e no brincar.

Palavras-chave: Arte, Criança, Educação, Aprendizado.
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ABSTRACT

Taking into consideration my work in early childhood education and
understanding that art in its various forms, including the music, dance,
theater and visual arts are elements of our culture of a society and are
very present in our lives, and that we need to pay attention a little more
to art as a means of learning and as a field of knowledge, this research
proposal raises the question problem: what is the art contribution to
education in early childhood education? The work in question is justified
since the arts are elements that awaken and express feelings, senses,
imagination and creation, but society in its majority demonstrates apena
sees them as leisure and entertainment. Therefore this study aims to:
research the role that art plays in the education of children from 0 to 5
years; and ascertain whether art can contribute to learning to consider
the expression and autonomy of the child in early childhood education.
As regards research methodology, the study consists of a literature
search. In summary, we conclude that art is knowledge and utmost
important element for children's education process in early childhood
education because it enables the construction of knowledge grounded
in sensibility, creativity and expressiveness, and indicates an
overcoming way of learning idea you have in childhood education often
based only on care and play.

Keywords: Art, Children, Education, Learning
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INTRODUÇÃO

A arte configura-se como um conceito de difícil definição, pois
existem diversas formas de enxerga-la e de explica-la, porém é
possível selecionar algumas considerações sobre o assunto. Duarte Jr.
(1985) afirma que a arte é sempre uma criação de formas, as quais
podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. Entre as formas
estáticas há, por exemplo, o desenho, a escultura, e a pintura e
podemos citar a dança, o teatro, e a música como alguns exemplos de
forma dinâmica. O autor ressalta, ainda, que a arte adquire significados
também no âmbito sentimental, pois tem o poder de instigar
sentimentos. Assim, a arte pode também manifestar-se por meio de um
grito, de um gesto, ou do choro, estabelecidos de forma harmônica,
porém, não com pretensão de oferecer conceitos, mais de incitar
sentimentos.
Desvencilhando-se um pouco de seu significado, pode-se
entender a arte como um importante elemento cultural na vida da
sociedade e, desse modo é necessário que a escola também atenda a
esta demanda sendo a escola corresponsável pela formação
intelectual e humana do indivíduo. Sendo assim, o presente trabalho
aborda a arte no processo de educação da criança de zero a cinco
anos de idade e nesta pesquisa pretende-se responder a questão
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problema: Qual a contribuição e a importância da arte para a educação
infantil?
O trabalho em questão justifica-se, devido à difícil tarefa de
conceituar a arte, para a qual se encontram várias explicações de
diferentes áreas, o que torna instigante uma pesquisa sobre seus
significados, sua essência, seu conteúdo, e sua função. A Arte está
presente na vida do homem, diariamente, de várias formas, seja na
dança, na música, na pintura, na arquitetura, no teatro, ou no grafite
dos muros entre outras representações. Assim, de alguma forma, a
arte se faz presente no nosso cotidiano, mesmo que não se perceba.
A sociedade está acostumada a encarar e a vivenciar a arte
como entretenimento e lazer. Há necessidade de se incorporar, na
educação das crianças hoje, mais sentidos, sonhos, expressão própria
e criação, o que é justamente o que se constrói com a arte, seja como
artista ou espectador. Não é possível que ao ouvir uma música, ao ler
uma história não se cause um minuto sequer de contemplação, pois
essa pratica nos instiga os sentidos, a imaginação e os desejos. A
sociedade

contemporânea,

com

suas

características

de

homogeneização e de transformação constante em todos os setores
das atividades humanas, não leva o indivíduo a refletir sobre os
acontecimentos ou sobre si mesmo. A arte tem como uma de suas
funções, superar os limites do tempo. É nesse sentido que se defende
o uso da arte no âmbito educacional, especificamente na educação
infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental, pois nessa
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fase se inicia a construção do saber, do fazer, do inventar, do apreciar,
que são alicerce para a construção da vida.
Diante destas considerações, buscou-se levantar, neste
estudo, a importância da arte vinculada ao ensinar e ao aprender, na
educação infantil, a contribuição das artes para a vida, para o
aprendizado e para a socialização da criança, assim como, a influência
da arte na formação intelectual e humana da mesma. Conforme Freire:

Mulheres e homens somos os únicos seres
que social e historicamente, nos tornamos
capazes de apreender. Por isso somos os
únicos em quem aprender é uma aventura
criadora, algo por isso mesmo muito mais
rico que meramente repetir a lição dada.
Aprender para nós é construir, reconstruir,
constatar para mudar, o que não se faz sem
abertura ao risco e à aventura do espírito.
(FREIRE, 1996, p. 69).

Assim, este estudo tem como um de seus objetivos refletir
sobre a importância da arte para o ensino bem como para a formação
humana, num mundo marcado pela tecnologia e pela massificação, de
modo a buscar uma sociedade mais reflexiva, sensível e critica. Neste
estudo, almejou-se: pesquisar sobre o papel que a arte desempenha
na educação da criança e a sua contribuição na educação infantil,
averiguar se a arte pode contribuir para a formação dos professores a
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fim de auxilia-los no desenvolvimento de projetos voltados para a
utilização da arte na educação infantil.
No que diz respeito à metodologia, este estudo trata-se de uma
pesquisa do tipo bibliográfica. De acordo com Macedo (1994), pode-se
definir pesquisa bibliográfica como a busca de informações ou como
uma seleção de documentos que condizem ou se relacionam com o
problema do trabalho de pesquisa. Segundo Alves (2003), a pesquisa
bibliográfica é caracterizada pelo desenvolvimento a partir de livros,
periódicos, artigos, entre outros, ou seja, a partir de fontes já
elaboradas ou de “papel”, não exigindo que o pesquisador contemple
de forma direta o seu objeto de pesquisa, porém, é necessário que os
materiais utilizados sejam de fontes seguras e condizentes com o
assunto tratado no trabalho de pesquisa. O trabalho compreende três
capítulos, sendo que o Capítulo I-“A arte e a construção do
conhecimento” elenca dois tópicos, o primeiro busca através das ideias
de alguns autores, explicar a arte como meio de superação da
transmissão mecânica de informações na escola. O segundo tópico
busca subsídios para fundamentar, na arte o processo de ensino de
modo a priorizar uma formação mais humanizada para as crianças. O
Capítulo II- “A arte na educação infantil”, apresenta ideias de
precursores da educação infantil, que contaram com a arte em seus
trabalhos com crianças no início do século XIX, quando surgiram as
primeiras instituições de Educação Infantil. O capítulo também analisa
o que propõe o Referencial de Educação Infantil.
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E por fim, o Capítulo III- “A arte e a formação de professores”
apresenta a necessidade de preparação e formação continuada para o
professor de educação infantil e também dos anos iniciais do ensino
fundamental, bem como, a importância da vivencia e do estudo da arte
no seu processo de formação e atuação profissional, como área de
conhecimento e enriquecimento cultural. O presente estudo pretende
contribuir para a formação do profissional de educação, auxiliando-o
na sua atuação junto à criança. Espera-se que os temas aqui
abordados possam contribuir para reflexões e atitudes que possam se
traduzir como melhoria da qualidade do ensino de crianças desde a
mais tenra idade.

CAPÍTULO I

A ARTE E A CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO

Para se compreender como as artes, em suas diversas formas,
contribuem para a construção do conhecimento humano, é necessário
investigar o que é e como se dá a construção do conhecimento.
Segundo Moreno (2001), para se compreender o que é possível apoiar121
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se em variadas perspectivas, entre elas: a filosófica, a psicológica e a
histórica. Conforme Souza apud Moreno (2001), a perspectiva
filosófica entende que o conhecimento é o resultado da apropriação
pelo homem, de dados empíricos e de ideias, na busca de
entendimento da realidade. Na perspectiva de Piaget (1980), o
conhecimento configura-se como uma construção continua de
mediação entre sujeito e o objeto, ou seja, entre o meio físico e o social.
Nessa

ação,

o

indivíduo

constrói

novas

estruturas

mentais

estabelecendo condições e capacidades próprias de conhecer.
Sendo assim, o indivíduo não aprende como se ele fosse um
deposito de informações. No processo e construção de conhecimento,
o mesmo é sujeito ativo, só vai aprender significativamente se houver
uma interação com o objeto. Com base na teoria de Piaget, o indivíduo
é o sujeito do processo de construção do seu conhecimento e esse
processo só é possível mediante sua ação. É importante ressaltar que
um trabalho artístico sempre carrega a marca do seu criador, traz
embutida em si a ação do sujeito que a criou, que é fruto de sua
interação com o meio e com o próprio objeto criado. Nesse processo,
o indivíduo é capaz de construir o entendimento de novos conceitos
referentes a materiais e a técnicas utilizadas, o que se dá nas artes
plásticas, na dança, no teatro, na música, e na produção poesias. As
artes constituem atividades pelas as quais o indivíduo é despertado
para a criatividade, a qual se acentua com a prática.
Para Mitjáns Martinez (2000, p. 54), “criatividade é o processo
de descoberta ou produção de algo novo que, além disso, tem um
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caráter personológico”, ou seja, carrega aspectos da personalidade. O
ato criativo é um processo que sempre traz algo da pessoa que o
executa. Uma pintura, por exemplo, por mais que uma pessoa tente
fazê-la igual à outra, nunca o será, sempre apresentará algo diferente.
Como processo de criação do novo, a arte favorece a superação do
que é igual, da reprodução, favorece o desenvolvimento de uma
aprendizagem mais significativa e criativa.

1.1. A superação
conhecimento

da

mera

transmissão

de

A transmissão de conhecimento ou informações permite que
se conheça o que ainda não se conhecia. Não se pode negar que parte
dos conhecimentos aprendidos e que um dia foram construídos, são
transmitidos por pais, professores e amigos, conhecimentos estes que
são alvo de indagações e duvidas, mas que, muitas vezes são
repassados erroneamente como verdades absolutas. A transmissão é
uma das formas de se propiciar a aquisição de conhecimento, mas não
a única e nem a melhor maneira de efetivar um processo de
ensino/aprendizagem. Transmitir por transmitir, sem esperar que o
aluno indague sobre o que ouviu ou leu, é uma mera transmissão
informação. Não refletir sobre o que se lê ou ouve é uma forma
mecanizada de aprender. Por muito tempo, e ainda hoje, infelizmente,
esta situação de ensino existe.
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Incluir arte no processo de ensino de crianças é um recurso
eficiente para que o aluno desenvolva suas capacidades criativas.
Entretanto, embora os precursores da educação de crianças tenham
propagado há muito tempo, ideias inovadoras de educação, que
incentivam a criatividade e a espontaneidade, e muitas propostas de
inserção da arte na educação tenham sido apresentadas, tais questões
têm sido discutidas, há pouco tempo no Brasil. À educação artística só
foi incluída no currículo com obrigatoriedade, em 1971, pela lei 5.692,
e ainda assim, o professor não estava preparado para isso. É notável
a resistência ao objetivo de formar um aluno mais reflexivo e crítico de
si o do mundo, por parte até mesmo do professor. O sistema
educacional, de forma geral, submete e limita o aluno, levando-o a não
precisar pensar. Deste modo, o conhecimento que se recebe é
somente assimilado e reproduzido, pouco tempo e espaço se reserva
para que o aluno desenvolva a criação e libere a imaginação. Porem
sabe-se que existe uma razão para que isto aconteça principalmente
na escola pública que encontra múltiplas dificuldades para desenvolver
os conteúdos ditos básicos do ensino, por falta de estrutura física e
pela escassez de recursos materiais e humanos, os maiores
dificultadores de um trabalho diferenciado. O espaço e o tempo
disponíveis para as escolas e para os professores, muitos casos, não
são adequados para a realização de um ensino totalmente voltado para
os alunos (ALENCAR, 1990). Para a autora, sistema educacional
brasileiro, o que enfatiza de modo exagerado, é a memorização, que
se reflete negativamente na aprendizagem, não estimulando o aluno
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ao ato de pensar. Outro obstáculo é a extensão de tempo, que é curto
em relação ao conteúdo exigido, com isso, não se tem oportunidade
de desenvolver atividades que exploram o potencial da criança.
Talvez, um dos motivos que tem levado as escolas a conduzir
o ensino de acordo com tais moldes, tenha sido o modo como à ciência
foi construída ao longo dos anos, cuja ênfase esta na racionalização
em detrimento do que é subjetivo no homem: o sentimento e a intuição.
Porem sabe-se que a educação é uma instituição humana, portanto,
carregada de subjetividade, que só se pode sentir e não medir. De
acordo com Tozetto (2005), a sociedade vive um conflito entre o útil e
o agradável, o que leva o homem a fazer separações entre
sentimento/emoções e raciocínio/conhecimento intelectual, e a refletir
que as emoções podem atrapalhar o desenvolvimento intelectual do
homem. A escola, assim como a sociedade de modo geral, trabalha a
favor dessa ideia, reservando pouco espaço, tempo e oportunidade
para a fluência de sentimentos e emoções, prejudicando, desse modo,
o desenvolvimento integral do indivíduo.
Mitjáns Martinez (2000, p. 57), entende que “a atividade criativa
é aquela de um sujeito que precisamente no ato criativo, expressa suas
potencialidades de caráter cognitivo e afetivo em uma unidade
indissolúvel... condições indispensáveis para o processo criativo”.
Como já foi discutido, a valorização da lógica e da razão, em
detrimento do sentimento e da intuição, funciona como barreira cultural
ao potencial criador do indivíduo (Alencar 1990). A sociedade atual se
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revela cada vez mais racional, o que obstaliza o desenvolvimento da
imaginação, pois o sentimento, a intuição e a sensibilidade são
considerados empecilhos para a aprendizagem do que realmente
interessa no contexto da contemporaneidade. Porém, usando a
imaginação, o homem constrói sonhos e trabalha em favor de
mudanças na sua realidade. Para Duarte:

A arte se constitui num estimulo permanente
para que nossa imaginação flutue e crie
mundos possíveis, novas possibilidades de
ser e sentir-se. Pela arte a imaginação é
convidada a atuar, rompendo o estreito
espaço que o cotidiano lhe reserva.
(DUARTE jr, 1985, p. 67)

Assim, a inclusão da arte no currículo escolar se justifica pela
sua capacidade de conscientizar os alunos de suas potencialidades e
habilidades

criativas.

As

artes

contribuem,

também,

para

o

desenvolvimento da personalidade e do espírito crítico de si do mundo,
conforme ressalta Santoro em seu artigo “Uma luta por um ensino
menos mecanizado”. Liberar as potencialidades criadoras do indivíduo
é condição fundamental para uma educação verdadeira. O ato de criar
pressupõe um ato de autonomia, pois não existe o ato de criar sem
autonomia. As atividades artísticas provocam o pensar com autonomia,
sendo

assim

as

artes

desempenham

importante

papel

no

desenvolvimento autônomo da criança.
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O objetivo maior do ensino, por meio da arte, para as crianças,
é a compreensão e o valor da criança como ser criador. Sendo a
criação um ato espontâneo, de livre expressão, partira sempre da
autonomia do indivíduo. Então propiciar o ato criativo é desenvolver a
autonomia. Em seu significado, autonomia pressupõe uma libertação,
uma independência, ou seja, ser autônomo é não estar mais preso ao
que é do outro. Por essa razão, a arte tende a desencadear, na
educação de crianças, um processo de fazer próprio e único. De querer
o que está dentro de si, a partir do que é vivenciado socialmente. O
fazer artístico configura-se sempre como uma atitude criativa, assim, o
fazer arte sempre traz ao indivíduo o sentido de criar é gerar algo novo,
mesmo que este parta de alguma outra referência, ela sempre será
recriada.
Se o processo educacional se estagna no que diz respeito às
ideias e as respostas de aprendizado, isso implica em pobreza, ou seja,
ele não terá sentido de existir em uma sociedade que está em
constante mudança. Tendo a educação a função de possibilitar ao
homem o viver e o transformar a sua sociedade, deve-se então
caminhar para a transformação e não para a estagnação. Reproduzir
o que se construiu até hoje, sem propor novas criações acabaria por
gerar estagnação social.

1.2. A contribuição da arte na educação humana
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O homem constrói suas concepções e seus valores a partir de
suas experiências e suas ações. O modo como vê o mundo age nele
se formula ao longo da vida, partindo das vivencias de seu dia-dia. A
educação exerce um papel primordial no desenvolvimento da
personalidade do indivíduo, partindo desta afirmação, é fácil perceber
que o futuro de uma criança ou um aluno que é instigado, que, que
desenvolve a criatividade e o pensamento crítico, tem melhores
perspectivas de inserção na sociedade, pela possibilidade de
conscientizar-se do seu lugar de cidadão.
A atual realidade apresenta-se, muitas vezes, hostil e violenta,
carregada de desumanidade e todos, crianças e adultos, tornam-se
vulneráveis neste contexto. Kramer (2003) reflete sobre essa realidade,
entendendo-a como uma barbárie e defende que, para a superação da
mesma a educação deve se dar numa perspectiva que conduza os
educandos para uma humanização, de modo que se estabeleçam
experiências de socialização, de trabalho coletivo e de valorização de
si e do outro. É preciso formar o homem para que ele seja capaz de ler
e escrever o mundo que vive, isto é, que tenha condições de analisar
a sua realidade e assim, criar estratégias para modifica-la no que for
preciso, de modo que o mundo se torne um espaço de partilha de
cultura e de construção de paz.
Segundo Kramer (2003), a cultura é uma junção de tradições,
costume, valores, história e experiências que se manifestam por meio
das danças, das roupas, da música, das festas etc. A autora entende
que a criança precisa conhecer e vivenciar a cultura na qual está
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inserida, para a partir daí poder fazer parte da construção cultural, que
é dinâmica estando assim em constante transformação. As artes
partem da manifestação cultural, desse modo é importante que a
criança a vivencie e produzam pois assim a criança pode reconhecerse como produtoras dessa cultura. Para tanto, é necessário que a
criança tenha oportunidades de desenvolver a criatividade e a
expressão livre, e que neste processo, ela também possa se conhecer
e conhecer aos outros. As artes, em todas as suas modalidades,
exploram inevitavelmente a expressão, a criatividade bem como a
sensibilidade de uma pessoa.
As artes plásticas assumem um papel de grande relevância
para o processo de aprendizagem e socialização da criança. Nesse
sentido, Bessa ressalta 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 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
entraves, e a integração social sem
dificuldades (BESSA, 1972, p. 13).
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A livre expressão é um meio pelo qual se revela a essência da
personalidade, pois subentende exteriorização e representação.
Apesar da espontaneidade quase sempre presente na criança, a
realidade social e material não possibilitam que a mesma expresse as
suas realidades subjetivas. Através da pintura, desenho, escultura e
outras formas de artes plásticas realizam-se desejos, satisfazem-se
necessidades e se afirma o Eu, ou seja, o indivíduo se revela para si
mesmo. Assim, ao exercitar a expressão livre, a criança libera sua
subjetividade e se conhece cada vez mais.
Para Alencar (1990), existem fatores que funcionam como
repressão ao potencial criador, fatores estes que contribuem para a
construção

de

uma

visão

limitada

dos

próprios

talentos

e

potencialidades, dentre as quais, o medo da crítica e da ideia de que o
talento está presente em poucos indivíduos. Segundo a autora, é a
sociedade que inculca esses medos, através das crenças e valores
estabelecidos, que são repassados, muitas vezes, e que, de forma
gradual atingem as crianças, por meio das proibições e repreensões
exercidas pelos adultos.
São essas barreiras emocionais e culturais que inviabilizam a
visão da arte como criação e não reprodução. Dentre as barreiras
emocionais, a apatia, a insegurança, o medo, sentimentos de
inferioridade e autoconceito negativo, inibem uma forma de pensar
mais inovadora e criadora. Alencar (1990), define o autoconceito como
imagem subjetiva que cada um possui de si mesmo. O autoconceito
constitui fator determinante daquilo que se é e caracteriza-se por
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facetas que podem ser mais positivas ou mais negativas. Em relação
a essas barreiras emocionais, é possível efetuar mudanças, e o
professor tem um papel importante no sentido de propiciar as
condições favoráveis para o desenvolvimento de habilidades e talentos
dos alunos. Não desconsiderando as diversas atividades pelas quais
se pode realizar tal estimulo, é importante salientar que as artes
possibilitam o reforço de estímulos positivos para a construção de um
autoconceito que valorize muito mais as habilidades do que as
dificuldades, contribuindo desse modo, para a elevação da autoestima
dos alunos.
A educação não se limita a estruturação e à apropriação de
conhecimentos técnicos, históricos, matemáticos, gráficos, entre
muitos outros tão necessários para a formação humana, mas
compreende também objetivo de humanizar, de favorecer o
crescimento intelectual, emocional, afetivo, e cultural da criança no
sentido de que possa incorporar valores como solidariedade,
inquietude e desejo de mudança, sensibilidade, sentido e vida.

CAPÍTULO II

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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A criança revela, através do seu do seu modo de
pensar, agir e interagir com os outros, a sua capacidade
imensa de buscar, de explorar, de criar e aprender. A
criança é um ser curioso e apto a explorar sempre. Neste
sentido, no contexto escolar, ela precisa vivenciar
situações que estimulem e despertem ainda mais a sua
curiosidade, para que assim possa revelar as suas
características, externas, as suas dificuldades, os seus
sentimentos os seus talentos e suas expressões próprias.
Sendo assim a arte tem um papel importante no
processo de educação da criança por incorporar sentidos,
valores,

expressão,

movimento,

linguagem

e

conhecimento de mundo, em seu aprendizado. A arte é
uma linguagem que se manifesta de várias formas, ou seja,
tem sempre algo a dizer.
Para Gullar (2006), o mundo que o artista cria parte
das suas experiências, daquilo que ele consegue enxergar
no mundo, na sua cultura. Sendo assim, a arte parte
sempre de dentro do indivíduo, trazendo uma bagagem de
sentimentos, interesses, valores e conhecimentos. Como
não considerar importante, para o desenvolvimento
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educacional e social de crianças, este resgate do interior
do ser humano.

2.1. A arte e os precursores da escola infantil

A importância, bem como, a relevância da arte na
infância encontra-se presente desde as propostas para as
primeiras instituições de educação infantil, elaboradas por
seus precursores.
Froebel (1782-1852), educador alemão, influenciado
por um ideal político de liberdade, criou um jardim de
infância, em 1837, considerado, por ele, como um espaço
onde as crianças e os adolescentes estariam livres para
aprender sobre si e sobre o mundo. Em seu método
pedagógico, utilizou música para educar as sensações e as
emoções; enfatizava a participação em atividades de livre
expressão através da música, dos gestos e montagens
com papeis e argila. Para Froebel, tais atividades
possibilitavam que a criança expressasse seu mundo
interior, como forma de conseguir ver-se e, assim
modificar-se, através da auto-observação (Oliveira, 2007).
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Tais

atividades

eram

chamadas,

por

Froebel,

de

“ocupações”, o manuseio de papel em atividades como
cortar, dobrar, costurar, desenhar, pintar, e a modelagem
em argila permitiam que as crianças se expressassem
artisticamente.
Outro precursor foi Pestalozzi (1746-1827), educador
que sustentava, em sua pedagogia, uma educação
preocupada com a afetividade da criança. Segundo ele,
assim como a família, a bondade e o amor são essenciais
no ato de educar. Utilizou-se de atividades musicais e de
outras formas de arte para adaptar seu método aos
diferentes níveis de desenvolvimento dos alunos (Oliveira,
2007).
Célestin Freinet, professor francês que iníciou seus
trabalhos em 1520, foi um dos primeiros importantes
precursores da educação para crianças e um grande
entusiasta da inclusão da arte nos currículos escolares.
Sampaio (1994) relata que Freinet observava muito as
crianças e percebia que elas estavam interessadas no que
acontecia lá fora e não no imobilismo existente da criança,
e foi o que Freinet fez por meio das aulas. Freinet
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preocupava-se também, com as atividades artísticas em
sua classe, pois realizava reuniões artísticas e recreativas,
nas quais desenvolvia atividades musicais com as
crianças: com uma máquina de cinema da época ele exibia
filmes educativos e recreativos, além de criar peças
infantis. Estas reuniões eram consideradas por Freinet tão
essenciais quanto o estudo de outras matérias.
A livre expressão facilita a criatividade da
criança, no desenho, na música, no teatro,
extensões naturais da atividade infantil,
progressivamente responsável por seus
comportamentos afetivos, intelectuais. Eis ai
um começo seguro para a conquista de uma
vida adulta. (FREINET apud SAMPAIO,
1994, p.30).

Freinet enfatizava a atividade, a vivência na pratica, a
observação

e

a

livre

expressão

como

princípios

norteadores de sua técnica como professores, para uma
educação significativa e interessante para a criança.
Juntamente

a

estes

princípios,

considerava,

como

essenciais, as vivencias artísticas em sala de aula,
considerando-as extensões naturais da vida infantil,
portanto, ligadas ao seu desenvolvimento integral.
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Desse modo, foi inegável a contribuição desses
pedagogos para que se despertasse na sociedade, a
conscientização da necessidade de uma educação formal,
sistematizada, para as crianças pequenas, e de que essa
educação deve se embasar em atividades e experiências
que propiciem a reflexão e a autonomia do aluno, por tratarse de uma aprendizagem significativa.

2.2. A arte e o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil compõem-se em três volumes. De
acordo com Filho (2001), o referido documento não possui
caráter mandatório, mas se constitui de sugestões para
professores que atuam em instituições de educação
infantil. Desse modo, cabe as equipes pedagógicas das
instituições de educação infantil a decisão de incorporar ou
não as preposições apresentadas.
Segundo o Referencial Nacional para a Educação
Infantil (1998), a educação das crianças deve se dar em um
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contexto capaz de propiciar as crianças o acesso a
elementos

culturais

que

contribuem

para

o

desenvolvimento e para a interação das mesmas na
sociedade. Somente um processo educacional embasado
na interação social poderá contribuir para a construção da
identidade

do

indivíduo,

pois

fundamenta-se

no

desenvolvimento afetivo, emocional e cognitivo. O terceiro
volume do documento “Conhecimento de Mundo”, está
organizado por eixos de trabalho, sendo estes: Linguagem
Oral e Escrita, Movimento, Natureza e Sociedade,
Matemática Música e Artes Visuais. Considerando-se que
apresenta, como foco de estudo, a arte, nas suas
diferentes linguagens, serão explorados aqui os eixos de
trabalho “Música” e “Artes Visuais”.
Já na Grécia Antiga, a música era considerada
essencial para a formação do cidadão. Por ter o poder de
integrar aspectos sensíveis, afetivos, estéticos, cognitivos
e de comunicação social. “A linguagem musical é um
excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do
equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de um
poderoso meio de integração social” (RCNEI, 1998, p 49).
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Ao se trabalhar variados repertórios musicais, possibilitase às crianças a apropriação de novos conceitos. Assim,
ao se identificarem ou não com determinada música,
estarão desenvolvendo o autoconhecimento que lhes
propicia a expressão de sentimentos, anseios, medos e
interesses próprios.
Ao discorrer sobre música na educação infantil, Ávila
e Silva (2003) ressaltam que a música é inerente à
natureza do homem. Desde recém-nascido, o indivíduo
começa a emitir sons e organiza-los como pequenas
melodias.

Também

o

RCNEI

(1990)

aponta

que,

precocemente, a criança restabelece contato com a música
por meio das canções de ninar, cantaroladas por membros
da família, por exemplo. Sendo assim, já na mais tenra
idade, em seu cotidiano, a criança internaliza noções de
linguagem musical, as quais passam a fazer parte da sua
bagagem de conhecimento. Neste sentido, Ávila e Silva
lembram que:
A música não é um fator externo em relação
ao homem, provem do seu interior, é inerente
à sua natureza. Ela está presente em todo
universo, inspirando a expressão musical
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humana. Trata-se de uma segunda
linguagem materna. Por esse motivo, toda
criança tem direito a uma educação musical
que lhe possibilita desenvolver o potencial de
comunicação e expressão embutido nessa
linguagem. (Ávila e Silva, 2003, p. 76).

Até o terceiro ano de vida, as crianças exploram
qualquer tipo de som, e para produzi-los em suas primeiras
tentativas, batem ou sacodem objetos; ao ouvir os
diferentes sons que acaba por produzir começa a conhecêlos e a identifica-los. Nesta fase, elas conseguem integrar
gestos, som e movimentos, momento em que se pode
trabalhar atividades que usem o envolvimento do canto,
com a dança ou com os gestos, por exemplo, o que
favorece a expressão e o desenvolvimento motor e
cognitivo.
Conforme

o

RCNEI,

as

atividades

musicais

direcionadas às crianças de 0 de 3 anos devem objetivar a
audição

de

diferentes

tipos

musicais

visando

o

desenvolvimento da percepção, da discriminação dos
sons, da imitação da reprodução de sons e de invenção e
criação de enredos musicais. Já em relação às crianças de
4 a 6 anos, pretende-se que explorem e identifiquem
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elementos da música para que se expressem, interajam e
ampliem seu conhecimento de mundo, através da
improvisação, interpretação e até composição de enredos
musicais. Os conteúdos dentro da educação infantil em
relação a música devem respeitar os níveis de percepção
e desenvolvimento das crianças.
Para Ávila e Silva (2003), as atividades com música
favorecem o trabalho de socialização, pois as crianças
terão que cantar, de forma coletiva, interagindo com o outro
nas cantigas de roda. Elas estarão exercitando textos e
ordenando pensamentos com as letras das músicas. Essa
interação possibilitada pela expressão musical coletiva
facilita e estimula relações de amizade. Outro eixo do
RCNEI fundamental é o que trata das Artes Visuais. As
artes visuais compreendem a pintura, a escultura, o
desenho, a fotografia etc. Atualmente, elas são muito
presentes na educação infantil, porém, muitas vezes, não
são exploradas as verdadeiras contribuições que elas
podem trazer para o desenvolvimento das crianças nesta
faze.
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Os trabalhos realizados com recursos das artes
visuais, nas instituições de educação infantil, geralmente,
enfatizam apenas as datas comemorativas, com a
produção de lembranças para as mães e para os pais,
cartões de natal, páscoa, entre outras, sendo considerados
muitas vezes para passar o tempo ou então como um
momento de lazer para as crianças, devido ao conceito
criado pela sociedade de que a arte não é importante,
somente uma forma de distração e lazer para as pessoas.
Neste sentido, a RCNEI lembra que:
A presença da capacidade de criação é uma
forma da criança manifestar a sua
compreensão da realidade que o cerca, de
exercitar sua inteligência ao criar, alterar,
organizar e reorganizar elementos plásticos,
é uma construção do ser humano. Na sua
interação com o mundo, ela vivencia
inúmeros contatos com experiências
estéticas que envolvem ideias, valores e
sentimentos,
experiências
estas
que
envolvem o sentir também o pensar e o
interpretar. Portanto a linguagem visual faz
parte da formação integral do indivíduo e não
pode ser desconsiderada no (MORENO,
2007, p. 44).
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No processo de criação, a criança faz 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. Neste processo,
segundo Duarte Jr. (1985), o educando elabora os seus
próprios sentidos em relação ao mundo. Luna e Bisca, ao
comentar a utilização de atividades artísticas no âmbito
escolar, ressaltam que:
Valorizada como área de conhecimento, é
também na arte que encontramos a liberdade
para sentir e pensar criativamente nossa
história, nossos laços afetivos e cognitivos,
concretizando em formas e cores os
sentimentos, as emoções e as conquistas
(LUNA e BISCA, 2003, p. 129).

Em síntese, de acordo com o RCNEI, a aprendizagem
com base em atividades artísticas, na educação infantil,
deve garantir oportunidades para que as crianças ampliem
seus conhecimentos na manipulação de matérias, de forma
que explorem suas características e propriedades,
integrando, neste processo ativo, a comunicação e a
expressão da criança.
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CAPÍTULO III

A ARTE NA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Ao dissertar sobre a importância da arte na educação
de crianças, é também necessário abordar sobre a atuação
do professor neste contexto, sobre sua importância no
aprendizado e desenvolvimento dos alunos, assim como,
sobre sua formação nesse processo. Para exercer
qualquer profissão ou função é necessário que se tenha
preparo para o cargo. Na docência não é diferente, para
que possam realizar um trabalho de qualidade com as
crianças, os professores precisam estar em constante
reciclagem teórica e metodológica, numa busca pelo
aprimoramento da pratica pedagógica.
A cultura é construída e transmitida por meio das
relações que se estabelecem socialmente, inclusive em
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sala de aula, assim os professores e alunos também são
produtores e assimiladores da cultura.
Conforme Martins Filho (2005), a criança, com suas
brincadeiras, sua forma de compreender o mundo, seu
modo mágico de pensar e sua construção individual como
também produz cultura. Neste sentido, considera-se:
...suas manifestações como provenientes de
uma cultura própria da infância, seja sob a
forma como interpretam e interagem, seja
nos efeitos que nelas produzem, a partir de
suas próprias praticas... formas de ação
social própria deste grupo, ou seja, maneiras
especificas de ser criança (MARTINS FILHO,
2005, p. 19).

O professor não é somente o produto, o resultado de
um curso de licenciatura. A formação do professor não se
constrói de uma só vez, mas é um processo constante,
continuo, que se da ao longo de sua formação e da sua
atuação como professor, as sua vivencia na pratica, assim
como nas relações e desafios que encontra em seu
trabalho com crianças, nas necessidades visíveis e não
visíveis que ela representa ou deixam transparecer em
seus comportamentos, e na conscientização progressiva
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sobre o que realmente é importante que as crianças
vivenciem, aprendam e construam como sujeito da história
e da cultura.
Assim, parece inconcebível que os professores
favoreçam a construção de conhecimento se não
desafiados a construir o seu. É importante que o professor
tenha conhecimento se da relevância de se trabalhar as
diversas artes com as crianças da educação infantil,
porém, é fundamental que tenha preparo para desenvolver
atividades de forma adequada, de modo que as artes
sejam

trabalhadas

nos

diversos

aspectos:

afetivo,

cognitivo, sensível e social (RCNEI, 1998).
Para tanto, é necessário que o professor busque
conhecer obras de arte, a vida dos artistas, o contexto em
que essas obras foram criadas, suas características mais
marcantes, assim como, é preciso conhecer as diversas
técnicas utilizadas em pintura, desenho, escultura e da
mesma forma, na música, na dança e no teatro. Envolver a
arte no processo educacional de crianças para buscar uma
educação significativa para elas, não se limita apenas em
incluí-la em um currículo. Para Iavelberg (2003), a arte não
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pode ser encarada como mágica. Portanto, para provocar
o desenvolvimento educacional mais rico e significativo
entre as crianças, é necessário que se reconheça a
importância do envolvimento do educador e da instituição
escolar.
Segundo

Guimarães,

Nunes

e

Leitão

(1999),

experiências com artes plásticas, teatro, dança, música,
fotografia, cinema, literatura, entre outros, não podem estar
desvinculadas da formação do professor, pois, assim como
todo cidadão, ele tem direito de vivenciar conhecimentos
múltiplos da sua e de outras culturas. Conforme os autores
é preciso enfatizar que muito mais necessário se torna o
contato

com

profissional

experiências

que

estará

desta

envolvido

natureza

para

diretamente

o

com

cidadãos que estão em processo inicial de construção
cognitiva, afetiva, social, física e cultural.
É comum muitas pessoas relatarem que sabem ou
não gostam de desenhar, que não sabem produzir
trabalhos artísticos. Muitas vezes, o que produziram
quando ainda eram crianças, parecia não agradar os
outros. Ao se analisar as razões possíveis para isso, pode146
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se chegar à conclusão de que não se trata o desenho e as
pinturas como atividades que podem ser aprendidas
através da cultura, mas de atividades construídas
essencialmente por dons inatos (GUIMARÂES; NUNES e
LEITE,

1990).

A

escola

tem

sua

parcela

de

responsabilidade na formação humana, na construção
sensível do olhar sobre o pensar e do olhar sobre o mundo.
A escola não é somente espaço para se aprender a ler,
escrever e fazer contas, é ir alem do que imediatamente
utilizável. Assim, é o preciso que a escola se comprometa
com a sensibilização das crianças, ou seja, que oportunize
experiências novas de descobertas e que possibilite a
expressividade do aluno, permitindo que ele conheça a si
mesmo e olhe para aquilo que o cerca com curiosidade e
sentimento.
No entanto, isso só será possível no espaço escolar,
se seus educadores também passarem por esse processo.
Esse processo de enriquecimento estético deveria se dar
também na formação inicial do professor, porem, os vários
saberes que compõem os currículos de formação do
docente acabam por impedir a inclusão de conhecimentos
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de forma independente ou coletivamente. Dias (1999, p.
179) comenta que essa busca pode ser pessoal ou em
grupos de professores e que “os encontros devem ser
realizados na própria instituição, sendo previsto também,
visitas a museus, galerias de arte, ateliê e passeios pela
cidade”. Dessa forma, o professor estará ampliando seu
entendimento

sobre

as

diversas

formas

de

arte,

sensibilizando assim o seu olhar estético, permitindo-se
novas experiências e potencializando a sua criação.

3.1. A arte e o trabalho do professor de educação
infantil
A arte “constitui-se como experiência estética e
humana, como área de conhecimento que tem conteúdos
próprios” (Borba e Goulart, 2007, p. 48). Nesse sentido, é
preciso que o professor tenha como foco a dimensão
cultural e estética, e apresente para os alunos a vida dos
artistas, o contexto em que as obras foram criadas, as
técnicas utilizadas e os sentimentos expressos nessas
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obras, que carregam em si, a visão de mundo de seu
criador.
Entre as atividades que possibilitam o conhecimento
e a vivencia da arte como área de conhecimento
necessária a formação humana, Borba e Goulart (2007)
sugerem a participação em exposições culturais e artísticas
de vários gêneros e tipos, como visitas a museus, a cinema
ou locais onde são apresentadas danças, peças teatrais ou
músicas de vários compositores, de diversas épocas e
gêneros. Pode-se propiciar o acesso a livros de arte, de
literatura

e

biografias

de

artistas,

entre

outras

possibilidades. É importante considerar o que propõem
documentos como o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998) e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997) para o trabalho na Educação Infantil.
O RCNEI (1998) apresenta como eixos de trabalho, a
“Música” e as “Artes Plásticas”; para o mesmo a música
deve possibilitar às crianças a audição, a percepção, a
imitação e a reprodução de sons, para que possam
explorar e identificar os elementos da mesma e assim,
desenvolver a expressão, interação e a ampliação do
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conhecimento de mundo. O trabalho com artes plásticas,
segundo o documento, deve considerar a competência da
criança.

As

atividades

devem

possibilitar

a

espontaneidade, sendo um elemento de suma importância
para o desenvolvimento do indivíduo, a linguagem visual
possibilita momentos de construção que envolve ideias,
valores e sentimentos. As artes visuais devem envolver
outras atividades como a pintura, a escultura, o desenho, a
fotografia entre outras formas de artes plásticas.
Os PCNs-Arte (1997) propõem, como elementos de
trabalho, a música a dança, as artes visuais e o teatro,
considerando-os como objetos de conhecimento e de
manifestações culturais. Sugerem também que a dança
pode ser vivenciada de forma coletiva e individual, sendo
os dois modos importantes para o desenvolvimento da
percepção,

a

decodificação

das

mensagens

e

reconhecimento da importância da arte para a sociedade e
para a história da humanidade. Na música deve-se
desenvolver a apreciação, o canto, a composição e o
manuseio de instrumentos musicais. Para o teatro, é
preciso que se considere o nível de desenvolvimento da
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criança, iniciando-se com trabalhos que valorizem a
espontaneidade, evoluam até o cumprimento de regras e
que partam do individual para o trabalho coletivo,
considerando-se este, um processo gradativo.
Assim, com base nas contribuições dos autores lidos
para a realização deste trabalho e nas pesquisas sobre as
diferentes atividades possíveis de se realizar com crianças
da educação Infantil, descrevo algumas atividades bem
como suas especificidades e as contribuições para o
processo educativo das crianças.

3.1.1. Criando um Ateliê

Segundo Aroeira (1996), atividades com artes exigem
que um espaço seja preparado pelo professor, pois é
preciso organizar os materiais, como pinceis, tintas, lápis
de cor e de cera, canetinhas, papeis de vários tamanhos e
cores, além de cola, tesoura, barbante, tecidos diversos,
sucata, entre outros materiais que podem ser usados na
elaboração de trabalhos artísticos. É importante que as
crianças conheçam os materiais, familiarizem-se com eles,
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com as cores, com as texturas e com as diversas
possibilidades de uso dos mesmos.
Recomenda-se

que assim

como

em espaços

organizados ara atividades diversificadas onde se dispõe
de materiais variados, em um espaço para a realização de
artes visuais é importante que estejam disponíveis
materiais para: modelagem, pintura, desenho, recorte, e
colagem além de outros recursos como: fotos, imagens, de
obras de arte, de animais e objetos que as crianças possam
utilizar como referencia para suas produções. Deve-se
também valorizar o trabalho do aluno, por meio de
exposição

de

suas

produções,

que

podem

ser

apresentados na sala de aula em outros espaços da
escola.
Nas atividades de modelagem, assim como no
desenho e na pintura, as crianças apresentam uma
evolução de representação, no início não tem muito
controle, depois elas começam a manifestar o desejo de
fazer bolinhas e cobrinhas e assim, a massinha vai
ganhando formas que mesmo irreconhecíveis para o

152

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

adulto, são a representação do real, dentro das
possibilidades da criança (DIAS, 1999).
As atividades de recorte e colagem, com rasgar, picar,
recortar e colar exigem que a criança manuseie tesouras e
cola, o que propicia o desenvolvimento de habilidades
motoras. Tais atividades podem ser realizadas de modo
livre por crianças maiores, porem, as crianças menores
também podem realizar as mesmas atividades com auxilio
e supervisão dos professores.

3.1.2. Criando Arte com a natureza

As artes possibilitam o contato da criança com o
mundo e as conduzem a um caminho de conscientização
e, consequentemente, a posturas e atitudes conscientes
sobre ele. Luna e Bisca (2003), no texto “Fazendo arte com
natureza”, apresenta a experiência de união entre arte e o
meio ambiente, na qual se retira elementos da natureza
para utiliza-los em construções artísticas. Com pigmentos
e folhas, flores, sementes, cascas de arvores, terra e
alimentos em pó é possível fabricar tintas.
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Folhas, sementes e cascas podem ser completadas
com líquidos naturais, tais como álcool de cereais, vinagre
de maçã ou até mesmo água fervente. Elementos em pó
(terras, ou alimentos em pó) podem ser adicionados à cola
caseira (farinha e água), à cola branca e à clara de ovo.
Depois de produzidas, as tintas podem ser aplicadas
em papeis tecidos e madeira e ainda podem ser agregados
a semente, grãos, folhas, areias, frutos e cascas através de
colagem. O envolvimento com a natureza, por meio da arte,
faz com que a criança aprenda a dialogar com a realidade
que cerca e construir um olhar de respeito para a mesma.
O desenho, o trabalho com a modelagem, a colagem
a música, a dança, entre outras atividades artísticas, estão
sempre presentes na educação de crianças de 0 a 6 anos
essas atividades são essenciais para o desenvolvimento
cognitivo, físico e social da criança e o professor tem uma
função importante nesse processo que é a de mediador,
conduzindo e oferecendo os estímulos necessários e
adequados para que se possa vivenciar essas experiências
de modo significativo.
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A criança precisa ser entendida e respeitada em cada
fase que vivencia assim, de modo gradativo, a criança
evoluirá em todos os aspectos.

3.1.3. O desenho

Segundo Aroeira (1996), a expressão gráfica da
criança inicia-se por volta de um ano e meio, e a fase das
garatujas, depois passa pela fase pré - esquemática e a
seguir, pela fase esquemática. Na fase das garatujas, os
rabiscos são projetados como um ato de busca pelo prazer
do gesto. Seguidamente, ele se torna um ato de prazer pelo
efeito que o lápis, o pincel ou caneta realiza no papel, na
parede, no quadro etc.
A fase das garatujas estende-se até, mais ou menos,
três anos e meio, quando a criança começa a dar nomes
aos rabiscos. Aos poucos, os rabiscos ganham forma e se
tornam figuras e formas reconhecíveis. Segundo Aroeira
(1996), na fase pré-esquemática, em geral o primeiro
símbolo que a criança desenha é a figura de uma pessoa,
esta, com o tempo vai evoluindo e torna-se mais complexa.
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Antes, o que era apenas um circulo com duas retas,
representando cabeça e corpo, vai recebendo novos
componentes: rosto, cabelo, roupas e etc. A representação
da figura humana associa-se, muitas vezes, às pessoas da
família, principalmente pai e mão.
Neste processo de evolução do desenho, o uso da cor
é muito importante, as cores representam a diferenciação
entre as figuras e novamente exibiram as experiências
vividas pelas crianças. No desenho de algumas crianças,
as cores utilizadas podem ser reais, mas em outros casos
poderá se notar, por exemplo. Que a arvore não é verde
marrom, nestes casos é importante não interferir, é preciso
que a criança atue livremente no desenho, pois através
dele ela esta desenvolvendo suas percepções e as
representando.
Nessa fase, os desenhos da criança aparecem de
forma aleatória, sem nenhuma noção de espaço. Em
relação ao espaço do corpo, a criança não se preocupa em
representar o tamanho e as proporções convenientes das
coisas,

o

tamanho

dos

desenhos,

entre

si,

são

determinados por imperativos afetivos, ou seja, aquilo que
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tem maior significado para a criança, no momento, aparece
maior nodesenho.
A fase esquemática revela que a criança, na fase dos
7 aos 9 anos de idade utiliza a ordem das relações
espaciais, os componentes são colocados numa linha de
base e o espaço da folha é preenchido com componentes
que representam o céu, nuvens, etc. O desenho é a
atividade artística que a criança mais realiza. Através dele
a criança desenvolve habilidades motoras, expressivas e
cognitivas e representa as experiências vividas e
apreendidas no seu dia-dia. Segundo Aroeira (1996), neste
momento a intervenção do professor é importante no
sentido de orientar e acompanhar o desenvolvimento da
criança. O professor tem oportunidade, nessas atividades,
de

se

aproximar

de

seus

alunos

e

compartilhar

experiências, buscando saber o que a criança representou
e o que aquele desenho significa para ela. O desenho,
assim, possibilita uma conexão entre o real e as
representações, o que contribui para a elevação da
criança, e a criança passam a buscar novas possibilidades
de expressão através do desenho.
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No trabalho com desenhos, é preciso estar atento aos
modos mecânicos de sua realização. Segundo Aroeira
(1996), se o professor propõe a criança que copie uma
figura ou preencha os pontilhados, por exemplo, estará
reforçando o modo mecânico e não a expressão própria da
criança. Copiar desenhos prontos não é aconselhável, mas
a repetição de atividades é importante. As crianças gostam
de realizar as mesmas atividades.
Quando a criança produz de modo livre, ela está
construindo, em si, segurança, está demonstrando a ela
mesma que é capaz de inventar, explorar, combinar, criar
e ao mesmo tempo passa a entender que, como qualquer
pessoa ela pode errar, o professor deve, ao propor uma
atividade espontânea, sugerir as possibilidades dentre as
diversas opções. Mesmo que o tema apresentado for
comum para todos, é importante que a criança crie o seu
próprio desenho, partindo de suas concepções de imagem,
de suas vivencias e experiências.
O desenho da criança expressa a sua subjetividade,
carrega sentimentos, sentidos, por isso é importante que o
professor propicie momentos para que as crianças
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expressem pela fala o que pretendem dizer através do
desenho. Assim elas compreenderão que fazer arte é
expressar sentidos, opiniões, conhecimento.
Momentos assim levarão as crianças a apreciar
também o trabalho do outro e na conhecer outras formas
de reproduzir, novas possibilidades de criação, o que
propicia o desenvolvimento de atitudes de respeito pela
subjetividade de seus companheiros de turma e pelas
diferenças.

3.1.4. O trabalho com a música e a dança

Atividades que envolvem ritmo e movimento são
importantes para o desenvolvimento físico e psíquico da
criança. O movimento é algo que está estritamente ligado
à natureza infantil. Através das atividades rítmicas é
possível desenvolver o ritmo, a postura, os movimentos
livres e criativos também a sociabilidade.
Para o desenvolvimento do trabalho rítmico com as
crianças Pallarés (1981) sugere a utilização do canto, da
música e da dança, além, é claro de várias outras
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atividades que possibilitem o movimento. Porem enfatizase, aqui, as atividades que envolvem música e dança, pois
estas contribuem muito para p desenvolvimento das
crianças na educação infantil.
Por meio do recurso educativo rítmico, a criança
expressa, com facilidade, a sua maneira particular de ser,
sentir e pensar, o que propicia o desenvolvimento da
personalidade

e

da

autonomia,

a

socialização,

a

formulação de conceitos cognitivos e o aprimoramento dos
movimentos físicos e respiratórios.
Como instrumentos de atividade rítmica, o canto e a
música podem ser bastante utilizados na educação infantil.
Conforme Pallarés:
Com sua prática se pretende oportunizar à
criança vivencias de tempo, duração de
sons, por meio do acento dos movimentos,
utilizando deslocamentos naturais, canções,
percussão com instrumentos ou utilizando o
próprio corpo, palavras e frases ritmadas
(PALLARÉS, 1981, p. 10).

Uma atividade que pode ser desenvolvida é a
confecção de instrumentos, como tambores, pandeiros,
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maracás, pelas próprias crianças, a partir de sucatas, como
cocos, sementes, caixas, pedras e outros materiais
disponíveis. Assim, as crianças produzirão sons a partir de
objetos por elas fabricados e reconhecerão os diferentes
ritmos.
Segundo Àvila e Silva (2003), como elemento
musical, o ritmo pode ser entendido pelas crianças através
da pulsação do coração, às vezes acelerado e às vezes
calmo. Após perceberem que o pulsar do coração possui
ritmo assim como a música, é possível que o professor
trabalhe o ritmo através de jogos, tais como: cada criança
diz seu nome, um de cada vez, enquanto o professor marca
as pulsações com as palmas ou utilizando um instrumento
como o tambor. Outras sugestões das autoras é que os
alunos sentem em circulo e passem um objeto para o
colega da direita, ao estimulo de uma canção, podendo
esta ter um ritmo moderado ou lento, porém, é importante
que se observe se os ritmos condizem com capacidade
motora das crianças.
No desenvolvimento de atividades rítmicas, os gestos
e a dança também podem estar presentes na realidade e
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no cotidiano infantil. Conforme Pallarés (1981), as
atividades rítmicas objetivam o desenvolvimento da
atenção, da concentração, do sentido de espaço, e de
hábitos de sociabilidade. O ideal é que as danças tenham
movimentos fáceis, vivos e marcas.

3.1.5. O teatro

Para trabalhar teatro com as crianças, os jogos de faz
de conta são grandes aliados. Em brincadeiras dessa
natureza, as crianças têm a possibilidade de expressar-se
com a voz e o corpo, incorporando emoções e sentimentos
a essas manifestações. Nas atividades de faz de conta, as
crianças assumem papeis, incorporam personagens e
interagem

em

uma

dinâmica

de

comunicação

e

improvisação.
Segundo Oliveira (2007), este trabalho se torna
possível em propostas de dramatização, em que, de início,
faz-se necessário organizar cenários como casinhas,
mercados, lojas, sala de aula, entre outros, que são temas
próximos ao cotidiano das crianças, ou até mesmo
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cenários fantásticos, ou seja, de contos de fadas, com
princesas, monstros e animais que falam.
Em uma creche, as crianças de 3, 4 e 5 anos
gostavam de ficar por muito tempo em uma
área onde foi montado um supermercado em
miniatura, classificando elementos, no caso,
produtos naturais (como frutas e vegetais).
E produtos industrializados (de limpeza, de
higiene e alimentação)... Em outras duas
áreas da creche foram organizadas
casinhas, e uma delas permitia que as
crianças assumissem papeis de membros de
uma família humana. Sendo elas os próprios
personagens dos enredos, utilizavam-se do
corpo, além da voz, como recurso expressivo
- comunicativo. Na outra eram dramatizados
episódios de vida fantástica de uma família
de ursinhos. Nessas situações as crianças
podem manipular os bonecos-personagens,
emprestando-lhes a voz (OLIVEIRA, 2007, p.
232).

Nestes

ambientes,

as

crianças

assumem

personagens com diferentes características físicas, de
comportamento e de personalidade. As atividades podem
ser enriquecidas com fantasias e vestimentas, maquiagem,
acessórios e máscaras que caracterizam os diferentes
personagens. Neste contexto o papel do professor é
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supervisionar as dramatizações e dar apoio e condições
para o avanço nas interpretações.

3.1.6. Teatro de fantoches

O teatro de fantoches também é uma importante
atividade de representação, pois possibilita a criação de
personagens, por meio de manipulação dos bonecos e do
desenvolvimento de falas para ele, assim, exercita-se
também a oralidade. Neste tipo de atividade pode-se usar
também música. Os fantoches possibilitam a produção de
textos orais e a sincronia entre os movimentos dos bonecos
e as falas. As próprias crianças podem construir histórias e
conta-las através dos fantoches. Nessa atividade, as
crianças irão inventar improvisar, expressar-se e criar.
O teatro de fantoches alia técnica de manipulação de
bonecos à representação oral de textos, portanto, é uma
atividade que pode ser bastante explorada.

3.1.7. Leitura e releitura de obras de arte
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Segundo Borba e Goulart (2007), as obras de arte
podem representar muitas realidades, por isso, são formas
artísticas que permitem a leitura do mundo. Elas carregam
assuntos sociais, passiveis de análise e debates entre os
alunos, o que possibilita o desenvolvimento do olhar e do
pensamento crítico. Nesse sentido, as autoras propõem
trabalhos com obras de arte, como os que foram
desenvolvidos com algumas crianças de 0 a 5 anos.
Porém, para que esse trabalho se torne possível, é
necessário que o professor busque inteirar-se do assunto
e levar, para as crianças, obras de vários artistas (pinturas
e/ou esculturas). O professor deve selecionar as obras que
considere mais significativas para o que tem em mente e
pesquisar sobre a vida dos artistas selecionados, levando
materiais sobre os mesmos (como catálogos, livros, CDs)
para a sala de aula.
É importante, inicialmente, que as crianças ouçam as
histórias de vida dos artistas e conheçam algumas de suas
obras. Nesse processo, é fundamental que se busque
identificar nas obras, tendo como base a vida dos artistas,
o que os mesmos pretendiam representar e expressar,
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levando as crianças a observar os materiais utilizados, as
cores, as texturas, e a forma como estes foram aplicados
em seus trabalhos, e a comparar várias obras para o
desenvolvimento da percepção das diferentes técnicas e
expressões. Outra etapa importante deste trabalho é a
releitura das através da elaboração, por parte das crianças,
de suas próprias obras, além da elaboração de textos
coletivos sobre o artista e suas obras.
Segundo Moreno (2007), um trabalho dentro desta
perspectiva foi realizado no Centro de Educação Infantil da
Universidade estadual de Londrina, através do Projeto
Mestres das Artes: aprendendo arte com Artistas Famosos.
O projeto foi realizado com o objetivo: de favorecer a
comunicação entre a criança e a arte; estimular a
investigação, a experimentação, o desenvolvimento de
habilidades, e a apreensão de conceitos das artes visuais
para uma ampliação do conhecimento de mundo; despertar
a observação e a leitura das expressões artísticas, criar
condições para o desenvolvimento da livre expressão e da
autenticidade, por meio de desenhos, pinturas, modelagem

166

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

e colagem, despertando, assim o gosto e o cuidado pela
produção artística.
Inicialmente, por meio de fotos e filmes, foi possível
que as crianças conhecessem um pouco da família, da
infância, dos amigos e das obras mais importantes dos
artistas selecionados pelas professoras para o projeto.
Entre os artistas que as crianças puderam conhecer,
estavam Van Gogh, Picasso e Alfredo Volpi. Além da
leitura e apreciação de obras de arte através da
observação, propôs-se a narração e a interpretação de
imagens e objetos com a utilização de livros, revistas e da
internet.
Após o primeiro processo de apreciação, as crianças
puderam manipular diversos materiais (tintas, terra, água,
argila, entre outros), em variados suportes (chão, parede,
papel, papelão e caixas). Além disso, realizaram uma visita
ao Museu de Arte de Londrina, a exposições de artistas
plásticos e a um ateliê com direito a entrevista com o
artista.
Parte muito significativa do projeto foi a mostra
Criança & Arte, com a apresentação das telas produzidas
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pelas crianças. A partir da observação e contemplação, as
crianças realizaram uma releitura de obras de artistas
como Tarsila do Amaral, Van Gogh, Volpi, Michelangelo,
Almeida Junior, entre outros, e elaboraram produções
coletivas. Ao comentar a performance do projeto, Moreno
salientou:
Acreditamos que o projeto tem alcançado
seus objetivos, uma vez que os educadores
e as crianças estão se comunicando e se
expressando pela linguagem visual, bem
como lendo o mundo que os cerca por meio
de leituras e releituras de reproduções de
obras famosas, nas visitas a exposições e
ateliês (MORENO, 2007, p. 43).

Kherwald (2007) sugere possibilidades de leituras de
imagem, no ensino fundamental, a partir dos quatro
estágios propostos por Feldman, e como exemplo ele
apresenta a leitura da obra Os Retirantes de Portinari.
O primeiro estágio é a descrição, fase em que o
professor pode estimular a percepção dos alunos em
relação à cor, linhas, ao título, à técnica, ao estilo e à época
em que foi produzida, questionando, por exemplo: Quantas
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pessoas você vê na imagem? Existem outros elementos?
Que cores pode-se ver? São claras ou escuras? Quais
efeitos o artista conseguiu produzir?
O segundo estágio é o da análise, que consiste numa
observação mais apurada da obra, com o objetivo de se
identificar as relações, os contrastes e os efeitos
produzidos pelas cores e formas. Neste sentido, pode-se
indagar: É possível identificar algum movimento na
pintura? As cores se contrastam?
O terceiro estágio é a interpretação, nesta fase,
procura-se identificar as sensações e os sentimentos
experimentados na leitura da obra. Assim, pode-se
indagar: O que você sentiu ao observar a obra de Portinari?
Que realidade está expressa na imagem?
O quarto estágio é o do julgamento. É nesta fase que
se deve estabelecer um diálogo sobre a importância da
obra para as pessoas e para a sociedade e sobre a razão
da obra ter sido produzida pelo artista. Pode-se questionar:
Esta obra é importante? Por quê? Por que Portinari a
pintou?
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Kherwald (2007) propõe, também, a releitura de
obras, ou seja, após a apreciação de algumas obras, os
alunos podem expressar-se em relação às mesmas
através do desenho, da pintura, do teatro, ou da criação de
personagens que dialogam entre si sobre problemas
levantados pelo professor em sala de aula, como a
migração, a posse de terras, a pobreza, a realidade de
outros povos, como os da África, ou sobre a realidade
brasileira. As questões não devem se limitara estas, o
professor

pode

compor

questões

diferenciadas,

dependendo das obras selecionadas para as leituras e
releituras.
Para o autor, um trabalho nesse sentido tende a
propiciar à criança a produção, a leitura e o entendimento
das obras, assim como, a reflexão e o repensar sobre a sua
realidade histórica e social.

CONSIDERAÇÕS FINAIS

Construir esse trabalho possibilitou a busca sobre um assunto
de bastante relevância para meu trabalho na Educação Infantil, foi
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enriquecedor pesquisar sobre a arte na perspectiva apresentada no
mesmo.
O levantamento de fundamentos para a utilização da arte da
educação de crianças me levou a buscar ainda mais sobre formas de
trabalho onde a arte propicie o desenvolvimento do indivíduo
respeitando as especificidades do assunto e do público a qual esse
trabalho é direcionado, e objetivando crescimento pessoal e
profissional.
Ler e conhecer a função da arte na educação propicia um
melhor entendimento da contribuição e da importância da mesma na
vida de indivíduos em geral, sejam estes, crianças, jovens, adultos ou
idosos. A arte favorece o contato das pessoas com a própria cultura e
com outras culturas na sociedade.
Um trabalho de pesquisa é sempre instigante, pois nos leva
como pesquisadores a uma ampliação de conhecimentos. Pode-se
perceber que a leitura no processo acadêmico é uma atividade
fundamental e formadora. Sendo assim este trabalho funcionou como
uma oportunidade muito válida para adentrar nesta complexa e
desafiadora atividade que é a pesquisa.
Os objetivos propostos foram alcançados, pois ideias as ideias
dos autores pesquisadores dialogam umas com as outras e
responderam às questões levantadas, ou seja, a arte é importante para
o processo de educação de crianças, pois possibilita um caminho de
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superação do ensino mecanizado e abre um leque de possibilidades
de incorporações de valores, sentidos, fantasias, cores, alegria e vida.
Assim, foi pensando nos professores da Educação Infantil
como eu, que se buscou apresentar sugestões de atividades de arte
para serem utilizados junto às crianças. Considera-se que, além da
família, os professores são os principais interventores no processo de
educação da criança.
Uma pesquisa Cientifica sempre gera contribuições para a vida
de qualquer profissional. A pesquisa sobre arte na educação de
crianças pode trazer respostas e as propostas necessárias para a
atuação do docente que considera o ensinar como uma forma de
provocar o criar, o fazer, o buscar, o analisar, o interpretar e o
expressar, e não apenas o fazer por fazer.
Segundo Freire (1996, p. 97), “O espaço pedagógico é um texto
para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito.”, sendo
assim, a educação é uma área em que, a todo instante constrói-se,
destrói-se, e se reconstrói novas formas de desenvolver o educar. Ela
é repleta de desafios e questões que necessitam ser superadas para
que o trabalho renda bons frutos.
Mesmo diante das inúmeras dificuldades que se apresentam,
da desvalorização da arte como área de conhecimento, e banalização
da mesma, e também da desvalorização do professor, que não é
compreendido como agente transformação social, acredita-se que
nada será possível se nada se fizer pela educação.
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É importante ressaltar que não se exclui a responsabilidade do
poder público para com a educação, este sim tem o dever de dar
seguridade de uma educação de qualidade para nossas crianças,
porém se o professor não cuidar do seu espaço de trabalho, se não
buscar conhecimento, e não se considerar importante, ninguém o fará
por ele.
Indo mais além, ele não progredira, ou seja, não alcançará o
objetivo de uma educação significativa para as crianças, mesmo que
essa seja um direito.
Conclui-se, assim, que o professor pode construir, junto com
seus alunos, um espaço fecundo de possibilidades de conhecimentos,
de vida e de sonhos, um espaço onde as crianças podem viver
profundamente a sua infância, com autonomia e criatividade, de forma
ativa e responsável e que a arte respalda e possibilita este
acontecimento.
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O IMPACTO DO LIXO DOMÉSTICO NO MEIO
AMBIENTE
Maria Aparecida Feitosa Batista

RESUMO
À medida que a população mundial foi crescendo, fomos
alterando os ciclos da natureza e exigindo do planeta
muito mais do que é capaz de produzir, levando seus
recursos muitas vezes à exaustão. Desta forma, é preciso
pensar que todo rejeito que produzimos não retorna ao
ciclo natural, pode tornar-se uma fonte perigosa de
contaminação e de doenças, para o ser humano, além de
ocasionar problemas para a sociedade, como enchentes,
causadas por entulho que entopem bueiros, rios,
córregos, etc.
Sendo assim, percebe-se que os acúmulos de resíduos
domésticos produzidos no cotidiano das famílias têm
prejudicado o planeta e suscitado discussões que buscam
encontrar o equilíbrio entre o consumo e os dejetos dele
resultante. Desta maneira, percebe-se que algumas das
causas da contaminação e poluição do solo são
provenientes da ação do homem.
Sabemos que por vivermos em uma sociedade de
consumo, as pessoas são incentivadas a cada vez mais a
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descartar coisas e assim não se dão conta da quantidade
de lixo produzido. E para isso é necessário
conscientização de toda a sociedade e de cada um de
nós.
Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo uma
pesquisa sobre o impacto do lixo doméstico no meio
ambiente buscando refletir sobre qual é a melhor maneira
do descarte pensando na preservação do meio ambiente
e da vida.
Palavras-chave: Meio ambiente, dejetos, descarte

INTRODUÇÃO

“...NA NATUREZA NÃO EXISTE LIXO.
NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA.

O SER HUMANO É APENAS UMA DAS ESPÉCIES QUE HABITAM A
TERRA, E UMA DAS MAIS NOVAS.
NOSSA RESPONSABILIDADE É IMENSA!
CONHECENDO A TEIA DA VIDA, SEREMOS MAIS CAPAZES DE
CUIDAR DE NOSSO PLANETA, PRESERVANDO AS RICAS E
VARIADAS FORMAS VIVAS QUE NOS RODEIAM.
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E, SEGUINDO A PRÓPRIA LÓGICA DA NATUREZA, VAMOS
TRABALHAR PARA APROVEITAR OS RESÍDUOS PRODUZIDOS POR
NÓS E POR ELA PARA FAZE-LOS VOLTAR A CADEIA PRODUTIVA.

SOMENTE DESSA FORMA GARANTIREMOS NOSSA INCLUSÃO
NESSE CICLO SEM FIM....”

(NATUREZA E VIDA- CICLOS E
TRANSFORMAÇÕES)

A relação entre a sociedade e o meio ambiente tem
sido discutida pelos países em diversos eventos da
agenda internacional como a ECO-92, RIO-92 –
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento (CNUMAD) e também a RIO+20 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável.
Pensar em ações sustentáveis que
contemplem as ambições econômicas e as necessidades
ambientais tem sido o grande desafio das nações.
Observando os microespaços também é possível
perceber que estas mesmas questões se fazem presentes
e necessitam de ações, pois são nestes mesmos
microespaços, que as pessoas percebem sua vida
afetada diretamente pela falta de planejamento urbano e
ocupação territorial irresponsável.
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Se os governos fazem, ou tentam fazer sua
parte através de leis e regulamentações sobre as
questões ambientais, cabe refletir que tais leis sem ação
específica e sem apoio dos cidadãos tornam-se vazias e
ineficientes.
A questão do descarte de resíduos, não foge a esta
premissa, trata- se, na verdade, de ponto importante na
construção de uma postura sustentável, e um “problema”
de administração pública, que, embora conte com leis,
enfrenta grande dificuldade em cumpri-las de maneira
satisfatória.
Pensando apenas sobre o destino dos resíduos
domésticos, ou seja, produzidos só pelas famílias,
derivados do consumo cotidiano, o problema numa cidade
como São Paulo já se torna de imensa relevância pelos
números que atinge diariamente: A cidade gera, em
média, 20 mil toneladas de lixo diariamente (entre
resíduos domiciliares, resíduos de saúde, restos de feiras
livres, podas de árvores, entulho etc.). Só de resíduos
domiciliares são coletadas cerca de 12 mil toneladas/dia.
(dados coletados da prefeitura de são Paulo)
No Brasil são produzidas, diariamente, cerca de 255 mil
toneladas de lixo (dado referente ao ano de 2018). Sendo
que a cidade de São Paulo é a que mais produz lixo no
país, com cerca de 19,3 mil toneladas por dia. (dados
coletados da prefeitura de são Paulo)
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Dessa maneira, a presente pesquisa observa que
os indivíduos e suas comunidades, sobretudo em bairros
periféricos tem uma relação pouco eficiente e
ambientalmente incorreta na relação aos resíduos
produzidos por seus moradores.
O crescimento dos referidos bairros, de suas
moradias, o aumento de sua população e a crescente
necessidade de consumo, geram quantidades cada vez
maiores de resíduos sólidos e orgânicos e estes, na
maioria das vezes, recebem um destino inadequado.
A maior parte da população da periferia de São
Paulo é que mais sofre com o excesso de lixo, são
pessoas carente, sem muito recurso, tanto financeiros,
como sociais. Além disso, a maioria da população tem
pouca ou nenhuma escolaridade.
Desta maneira,
precisa-se pensar em maneiras de conscientização da
população, em especial as mais carentes, sobre a
importância do descarte correto dos resíduos domésticos,
possibilitando que possam ter acesso a informações
sobre como reutilizar e como descartar corretamente tudo
aquilo que não serve para seu consumo.
Para isso, é necessário que haja empenho de
todos (autoridades, escolas, associações de bairro, etc)
com ações de conscientização na comunidade sobre o
descarte correto dos resíduos domésticos, ajudando as
pessoas que vivem nesses ambientes a encontrar
diferentes possibilidades de lidar com o problema,
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fornecendo soluções viáveis de utilização desses
resíduos.

O PROBLEMA DA DESTINAÇAO DOS RESIDUOS

O aumento do poder aquisitivo em alguns países
como o Brasil acaba por provocar uma demanda
crescente de bens de consumo. Assim, a produção de
resíduos domésticos cresceu expressivamente, pois a
chamada sociedade de consumo favorece a ideia de que
para ser feliz é preciso consumir, alimentada pelo
crescimento e inovações tecnológicas e produtos antes
fora do alcance da população em geral.
Cabe ressaltar que quanto mais mercadorias
compramos, mais recursos naturais são usados e mais
resíduos geramos.
A palavra poluição (ou contaminação) significa um tipo
especifico, sempre negativo de impacto ambiental. Ela se
refere a qualquer degradação (deterioração, estrago) das
condições ambientais, do habitat de uma coletividade
humana.
É uma perda, mesmo que relativa, da
qualidade de vida em decorrência de
mudanças ambientais. (VESENTINI, 2003,
p. 164).
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Segundo o relatório da Abrelpe (Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) O
Brasil tem quase 3.000 lixões funcionando em 1.600
cidades, A produção de lixo aumentou, mas o País não
avançou em coleta seletiva. Por lei, todos os lixões
deveriam ter sido fechados até 2014, prazo dado pela
Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
O levantamento da Abrelpe mostra que, de 2016 para
2017, o despejo inadequado do lixo aumentou 3%. A
produção de lixo no Brasil também cresceu no ano
passado. Cada brasileiro gerou 378 quilos de resíduos no
ano, um volume que daria para cobrir um campo e meio
de futebol.
Dessa maneira observa-se que a crescente produção do
lixo, certamente aumenta a quantidade de resíduos que
vão para os lixões, impactando negativamente para o
meio ambiente e trazendo consequências para a saúde
pública. “Segundo os estudos da Abrelpe, o país gasta R$
3 bilhões por ano com o tratamento de saúde de pessoas
que ficaram doentes por causa da contaminação
provocada pelos lixões.”
Os dados do IBGE atualizados apontam que quase
metade das 5.570 cidades brasileiras não tem atualmente
um plano integrado para o manejo do lixo, segundo o
Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic 2017), divulgado
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) em
julho deste ano. (BAST.Elaine,14/09/2018 ).
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Nesse sentido percebe-se que as comunidades em
geral não diferem dessa realidade. Os resíduos gerados
pelos seus moradores têm, em geral, três destinos: a
disponibilização nas lixeiras que sustenta os catadores de
materiais recicláveis, que sem segurança vasculham os
lixos expostos para coleta atrás de materiais com algum
valor para reciclagem; a coleta domiciliar realizada pela
prefeitura, que recolhe o lixo indiscriminadamente, sem
separação ou reaproveitamento e o resíduo que não
obedece aos padrões de coleta da prefeitura, como restos
de construção, móveis, eletrodomésticos e toda sorte de
materiais descartados são abandonados simplesmente
nas ruas do bairro, terrenos ou jogados dentro do rio.
Esses depósitos clandestinos e descartes
irregulares trazem grandes problemas para os habitantes
dos bairros, pois, além da proliferação de insetos e
roedores, tornam-se focos transmissores de várias
doenças e também contaminam o solo e as águas pela
decomposição de matéria orgânica que o lixo produz.
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Foto-02- Descarte de resíduo doméstico na rua do bairro
União de Vila Nova
Fonte: BATISTA,2012

Dessa maneira, a Política Estadual apresenta:
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual
de Resíduos Sólidos e define princípios e
diretrizes, objetivos, instrumentos para a
gestão integrada e compartilhada de
resíduos sólidos, com vistas à prevenção e
ao controle da poluição, à proteção e a
recuperação da qualidade do meio
ambiente, e a promoção da saúde pública,
assegurando o uso adequado dos recursos
ambientais no Estado de São Paulo. (Lei
Estadual nº 12.300, de 16-03-2006).
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Vê-se, portanto, que apenas a lei e a
disponibilização de um serviço público, representado,
neste caso pela coleta domiciliar, não garante que os
objetivos do poder público e da sociedade sejam
alcançados com êxito.
Para além das falhas governamentais na coleta
por vezes ineficiente e na destinação nem sempre
adequada dos resíduos produzidos, há também um déficit
na conscientização de parte da população que age de
forma pouco responsável quanto ao lixo que produz.
É nesse sentido que todos os possíveis meios
de conscientização da população devem ser executados,
seja ela em escolas, postos de saúde, associações de
moradores, Ongs, etc. Todos devem se envolver no
combate aos rejeitos de maneira indiscriminada.
Partindo desse ponto, a escola é o ambiente
fundamental para envolver os alunos em projetos que
propicie reflexões e ações sobre o impacto do lixo
doméstico ao meio ambiente e maneiras de reduzi-los por
meio do descarte correto dos resíduos.
Dizemos, então, que há instâncias, níveis
de responsabilidade; porém, seja qual for o
nível, a questão do lixo exige conhecimento,
comprometimento e mudança de atitudes,
uma vez que se tornou um problema
ambiental, um fator de poluição que
necessita de novas estratégias para sua
solução. (PENTEADO, 2011, p.36)
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Foi observado no desenrolar da pesquisa que a
definição de “lixo” embora muito utilizada, é generalizante
e mascarar as diferentes definições dos resíduos
produzidos.
Os detritos gerados pela sociedade são restos de
substâncias (resíduos orgânicos ou resíduos sólidos) que
são subprodutos de atividades humanas.
Desses
detritos, os resíduos orgânicos do lixo domiciliar não
podem ser reciclados, mas podem ser transformados em
adubo orgânico ou em produção gás metano. No Brasil,
existem usinas de compostagem que fazem esse
processamento de transformação dos resíduos orgânicos
com a expectativa de eliminar o lixo doméstico.
É preciso que seja entendido que lixo orgânico
é todo resíduo de procedência animal ou vegetal, como
restos de alimentos, folhas, sementes, restos de carne e
ossos, papéis, madeira (palito de dentes) etc. Esse tipo de
lixo é considerado poluente e malcheiroso pelo processo
de decomposição de seus produtos e pode ser apartado e
usado como adubo ou aproveitado para a produção de
combustíveis através da biogasificação.
O lixo inorgânico refere-se a todo material
produzido artificialmente pelos seres humanos: plásticos,
metais e alumínio, vidro etc. Entre esses materiais, temos
também o lixo seco (sem umidade) que, quando
descartado no meio ambiente, sem tratamento anterior,
demora muito tempo para ser decomposto. Vários
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produtos inorgânicos podem ser reciclados através da
coleta seletiva
Essas definições, embora possam parecer
primárias, são fundamentais para o entendimento das
pessoas, pois possuem diferenças e por isso devem
receber tratamentos diferenciados.

Composição do lixo brasileiro:
- lixo orgânico (52%); papel e papelão (26%); plástico
(3%);- metais como, por exemplo, ferro, alumínio, zinco,
aço, etc. (2%);- vidro (2%);outros (15%).
Destino do lixo brasileiro:- aterros sanitários (53%);aterros controlados (23%);- lixões (20%);- compostagem e
reciclagem (2%);- outros destinos (2%).
A pesquisa aponta que é preciso urgente politicas
direcionadas para esse segmento tão importante para a
natureza e para os habitantes desse planeta. Que se faça
de fato ações competentes e comprometidas com a
informação sobre a importância da mudança de habito,
reciclar é preciso!
A coleta seletiva é o caminho mais apropriado no
combate. Porém, é necessário informar e demonstrar a
importância da separação dos resíduos, que podem ser
disponibilizados para coleta seletiva.
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.
Praticamente tudo hoje pode ser reutilizado: o
papel, as latas de bebidas, o vidro, os eletrodomésticos
jogados fora etc.
Produtos Recicláveis encontrados diariamente em todas
as residências:
- Vidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeijão,
etc.), garrafas, frascos de medicamentos, cacos de vidro.
- Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão,
embalagens de papel.
- Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas,
tubos de pasta, cobre, alumínio.
- Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos
plásticos, embalagens e sacolas de supermercado.
(VIZENTIN; FRANCO, 2009, p.45).
Para esses materiais já existe tecnologia de
reaproveitamento, o que ainda faltam em muitos lugares
são condições econômicas e políticas para realizar uma
reciclagem que abarque a totalidade do lixo. Infelizmente,
a aplicação prática dessa tecnologia ainda não é muito
utilizada em todas as cidades do país. Tal atividade
implicaria em um gasto maior por parte das empresas que
prestam esse serviço, já que envolve um maior número de
veículos e de funcionários e, sobretudo é necessária a
conscientização da população.
Além de tudo isso que foi pesquisado, percebese também a necessidade de orientar as comunidades no
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que se refere aos detritos orgânicos do lixo domiciliar, ou
seja, aqueles que não podem ser reciclados, mas
poderiam ser reutilizados quando transformados em
adubos e biogás. Porém, como isso ainda é normalmente
raro no mundo como um todo, normalmente esses
resíduos, por não serem separados adequadamente por
uma coleta seletiva, acabam misturados a outros detritos
e vão para destinos impróprios, impedindo seu
reaproveitamento adequado.
A pesquisa também nos leva a reflexões sobre a
responsabilidade de cada um de nós, pois sabemos que a
responsabilidade do descarte correto dos resíduos não é
só do governo, mas da sociedade em geral. É
necessário comprometimento e conscientização de todos.
As escolhas individuais se refletem na qualidade de vida
de todo um grupo. Minimizar os impactos ambientais
provocados pela ação humana é uma responsabilidade
coletiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano não tem como não produzir
resíduos, mas podemos diminuir essa produção,
reduzindo o desperdício, reutilizando os materiais
descartados sempre que pudermos e separando
elementos de possível reciclagem para uma coleta
seletiva.
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Para que esta coleta e reciclagem sejam
satisfatórias, os sistemas de captação e separação do lixo
devem ser eficientes. Isto depende do poder público,
responsável pelo recolhimento e pelo destino dado ao
lixo. Porém, todo esse processo não tem tido um destino
eficaz nem um reaproveitamento correto de descartes,
pois o desempenho das administrações municipais,
quando se trata de coleta de resíduos, é precário. Faltam
investimentos nesta área e, estes, quando aplicados, se
tornam inócuos diante da dimensão e implicações do
problema. Paralelamente a isso, há o aspecto social
envolvido neste processo. Este se traduz
fundamentalmente em conscientização a partir da
educação.
É necessário conscientizar a população para
recuperar e reutilizar a maior parte dos materiais que, na
rotina do dia-a-dia, são jogados fora. Eis, portanto,
algumas das alternativas: evitar o excesso desmedido de
descartes, reaproveitar o que for possível e reciclar ao
máximo, selecionando melhor o que compramos e
escolhendo, por exemplo, produtos com embalagens que
não agridam o meio ambiente. Também com a separação
do lixo orgânico do inorgânico, podemos ter, de uma
maneira fácil e barata, produtos para fertilizar o solo.
Finalmente, conclui-se que as várias ações
expostas no presente para se concretizarem
efetivamente, dependem da parceria entre o poder
público, as escolas e toda a população, incluindo as
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empresas privadas e os órgãos de comunicação.
Somente desse modo é possível enfrentar o problema,
reduzindo o consumo de matérias-primas, o volume de
lixo e a poluição, para assim minimizar a degradação do
ambiente e promover o bem-estar de todos.
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ARTES

VISUAIS

NA

PRIMEIRA

INFÂNCIA
Marijane da Silva Martins

Para os bebês a arte não ocorre isoladamente,
ocorre uma junção de atividades que trabalha toda parte
cognitiva, motora, afetiva, segurança etc.
“As crianças pequenas gostam dessa conjunção de
linguagens: a brincadeira, os desenhos, o corpo e sons,
tudo ao mesmo tempo”. (HOLM, 2007, p. 40)
Anna Holm (2007) explica:
Quando se trabalha com a primeira infância,
arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela
engloba: controle corporal, coordenação,
equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir,
pensar, falar, ter segurança. E ter confiança,
para que a criança possa se movimentar e
experimentar. E que ela retorne ao adulto,
tenha contato e crie junto. O importante é ter
um adulto por perto, coparticipando e não
controlando. (HOLM, 2007, p. 12).

Desenhar se torna um prazer quando a criança
descobre que existe uma ligação entre os olhos e a mão, o
que acontece por volta de 1 ano e meio de idade. A primeira
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forma que surge da exploração geralmente é o círculo, que
serve de inspiração na tentativa de criar novas formas.
É experimentando que a criança desenvolve seus
movimentos e habilidades.
Em experimentos realizados para estudar o
ato de desenhar, observamos que
frequentemente as crianças usam a
dramatização, demonstrando por gestos o
que elas deveriam mostrar nos desenhos; os
traços constituem somente um suplemento a
essa representação gestual. Uma criança
que tem que desenhar o ato de correr
começa por demonstrar o movimento com os
dedos, encarando os traços e pontos
resultantes
no
papel
como
uma
representação do correr (VYGOTSKY in
FERRAZ & FUSARI, 1999, p.65).

É necessário porem dar a ela materiais necessários
para que possa criar livremente e se reconhecer como
capaz de produzir movimentos intencionais. Nesse
processo a atenção se desenvolve fortemente.
A pintura como objeto pronto, acabado, é
comunicação de ideia, sentimentos e
reflexões provindas das relações do homem
com a realidade vivida. Ao produzir trabalho
de arte, a criança reflete também sobre suas
relações com o mundo (BUORO, 1998,
p.150).
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Ao longo das vivências, a produção da criança se
transforma em linguagem e ela começa a contar o que fez.
O que não quer dizer que ela o fará sempre, mas a partir
desse

momento

a

experiência

e

a

produção

se

transformam num meio de comunicação.
O desenho aparece não em função da idade,
mas sim, quando a criança bem pequena
imprime traços, formas, e cores ao deslizar
gravetos na areia, marcar superfícies com
pincéis, cores, barbantes, entre tantas
possibilidades. Mas tarde, essas marcas se
constituem como fragmentos de um texto
que a criança realiza com linhas, cores,
movimentos textuais: casas, flores, árvores.
Às vezes sob sol intenso, outras vezes sob
torrente chuva. Muitos pássaros, borboletas,
nuvens. (SÃO PAULO, 2006, p. 69-70)

Derdyk (2003 p.64) afirma: “A criança em um
determinado momento percebe que tudo que está
depositado no papel partiu dela. Não lhe foi dado, foi
inventado por ela mesma. Inaugura-se o terreno da criação
“Quando a linguagem entre em cena, ao desenhar,
a criança também começa a pensar”. (HOLM, 2007, p.
78).
Vários tipos de manifestações acompanham
o ato de desenhar: além dos gestos,
silêncios, risadas, conversas. O ato de
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desenhar é ainda integrado à oralidade das
crianças: ao realizar suas marcas, sejam bi
ou tridimensionais, as crianças constroem
narrativas próprias. Os objetos desenhados
podem pertencer a um universo temático que
lhes permita contar histórias, então desenhar
formas que servem de apoio a sua narrativa,
ou seja, como “uma forma de comunicação
que serve para dizer o que as palavras não
dizem” (ALBANO, 2004, p.31)

Os adultos são responsáveis pela educação dos
bebês e precisam participar ativamente desse processo.
Diferentemente do que a maioria da sociedade pensa, ser
professor de crianças pequenas e bebês é muito mais do
que dar continuidade aos fazeres “maternos”, exige
competência teórica, metodológica e relacional.
A arte dos pequenos surge muitas vezes no
momento em que se dá o contato entre a
criança e o adulto. Acontece agora, no tempo
presente. Entre o barulho e o silêncio. O que
importa não é o que nós adultos fazemos,
mas como fazemos. Para a criança pequena
é fácil. Mas nós, adultos, precisamos
diariamente treinar para isso. Precisamos
nos habituar a experimentar o inesperado
dessa convivência. Essa experiência
conjunta, natural e espontânea, se torna o
trabalho final, o real produto do processo
artístico. (HOLM, 2007, p. 90).
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O professor necessita observar, ouvir, seguir e
estar com os bebês para compreendê-los, acolhê-los e
desafiá-los a participarem de um percurso de vida
compartilhado. O professor precisa realizar intervenções,
avaliar e adequar sua sugestão inicial com as precisões,
anseios e potenciais das crianças enquanto grupo e de
cada uma delas particularmente.
Estar com as crianças, observar, preparar
junto com elas espaços privilegiados para se
expressarem é algo que estamos e temos
que aprender. Olhar, ler seus desenhos,
também é algo novo, já que desestabiliza
práticas profissionais que têm se limitado a
recolher as criações apenas para pendurálas, sem dialogar, e pior ainda, para colocálas em pastas ou saquinhos, dentro dos
quais as vozes de seus criadores ficam mais
caladas ainda. Suas expressões apagadas.
Suas expressões apagadas. Sua linguagem
reduzida. (GOBBI apud FARIA, 2007 p. 48).

O trabalho com as artes visuais envolve dentre
outras ações do professor a de organização. Conforme
traz: (SÃO PAULO, 2006, p.73):
a) Momentos de desenho, pintura, modelagem,
que não sejam apenas organizados e
dirigidos pelos adultos
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b) Sequencias didáticas que possibilitem a
vivência

de

percursos

de

criação

(no

desenho, pintura, modelagem, esculturas e
colagem), posto que a regularidade é uma
das condições para a apropriação e avanços
nas propostas com materiais que apresentam
desafios específicos.
c) Momentos de fruição do próprio percurso e
produção

(para

que

as

crianças

acompanhem a evolução de seu traçado,
rememorando-o) e da produção de seus
pares

(para

aprimoramento

do

senso

estético, troca e a ampliação de seu
repertório);
d) Rodas de apreciação e discussão sobre as
produções expostas nos murais e paredes,
compartilhando ideias e sugestões;
e) Oportunidades para apreciação da natureza,
de objetos, de obras artísticas, passeios nos
arredores da unidade, visita a museus,
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parques, exposições diversas, visitas a
outras unidades;
f) Oficinas que permitam que a criança explore
diferentes materiais e combine-os segundo
suas próprias iniciativas.
A exploração do tempo e dos espaços, também são
citados por São Paulo (2006, p 76)
a) Explorar para desenhar e pintar em diferentes
posições – sentado, em pé, sobre a mesa,
sobre a parede, sobre o chão, em pranchetas,
cavaletes

–

experimentando

outras

perspectivas de olhar e posturas para
produzir;
b) Considerar uma flexibilidade de tempo para
que as crianças possam decidir quando seus
desenhos, pinturas, escultura, entre outras
produções, estão finalizados, posto que nem
todas concluem seus trabalhos ao mesmo
tempo;
c) Organizar espaços favoráveis ao trânsito das
crianças

na

busca

por

materiais,
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assegurando o acesso aos locais para lavar e
guardar

pincéis,

esponjas

e

outros

instrumentos utilizados por elas, de maneira
autônoma ou acompanhadas e orientadas
por adultos, quando necessário;
d) Pensar em espaços na sala para que as
crianças guardem suas produções e possam
retornar a elas para aprecia-las, finaliza-las
ou modifica-las de forma autônoma;
e) Usar permanentemente murais e paredes dos
diferentes

espaços

das

unidades

educacionais como apoio para exposição das
atividades realizadas pelas crianças para que
elas

possam

apreciar

suas

próprias

produções, bem como a de outros colegas ao
longo do ano.

4.2 O TRABALHO COM ARTES VISUAIS NA CRECHE
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Antes

de

iniciarmos

os

trabalhos

que

são

desenvolvidos nas creches com as crianças de zero a três
anos no quesito “arte” é importante promover um breve
resumo conceituando as instituições denominadas creche:
O dicionário define:
Instituição de assistência social que abriga,
durante o dia criancinhas cujas mães são
necessitadas ou trabalham fora do lar.
Estabelecimento que se destina a dar
assistência diurna a criança de tenra idade.
(FERREIRA, 2010, p.399)

A lei n° 13.306 de 4 de julho de 2016 altera a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, a fim de fixar em cinco anos a idade máxima
para o atendimento na educação infantil.
Art. 1o O inciso IV do caput do art. 54 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente, passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 54 - IV
– atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a cinco anos de idade;
(BRASIL, 2016)

Hoje as crianças estão iniciando sua vida escolar
muito cedo, devido a necessidade das mães de trabalhar
fora, a atual legislação brasileira, prevê uma licença
maternidade de no mínimo quatro meses, algumas
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empresas já adotaram a lei que prevê seis meses de
licença maternidade, e algumas ainda programam férias,
prorrogando o período de permanência com o bebê.
Para que ocorra a assistência do cuidar, juntamente
com a integração das práticas do educar é preciso a
participação de todos os profissionais envolvidos com as
crianças desde o primeiro dia delas na creche. Uma equipe
preparada que estabeleça em sua rotina diária os mesmos
objetivos a fim de proporcionar o desenvolvimento absoluto
das crianças, pois é nessa fase que ocorre maior
desenvolvimento do ser humano, não só físico, mais
cognitivo, neurológicos, perceptivos, afetivos, motores.
Sábias palavras as descritas pelo Ministério da
Educação no manual de orientação pedagógica publicado
em 2012.
O bebê ingressa na creche, cresce e vai
embora, sua infância é passageira. Se não
garantirmos a qualidade da experiência de
cada criança no seu curto espaço de tempo
vivenciado na creche, deixaremos de cumpri
o nosso papel ético, social e educativo.
(BRASIL, 2012, p.33)
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Garantir a qualidade da vivência de cada criança
na creche é um desafio. Educar não é tarefa fácil, requer
conhecimento,

base

teórica,

requer

paciência

e

compreensão sobre as questões das crianças, por isso que
quanto menor a criança, maior é a necessidade do
profissional ser habilitado para atender e entender seu
desenvolvimento. Ainda sobre o educador, Barbosa (2011)
reforça:
O papel do educador do berçário é o de
receber e conviver com crianças bem
pequenas auxiliando-as a construir a si e ao
seu dia a dia. É também sua função transmitir
aquilo que conhece, isto é, as tradições
culturais do seu grupo de pertinência e, ao
mesmo tempo, abrir um novo mundo onde
elas
possam
criar/produzir
novas
experiências, novos conhecimentos. Para
isto o educador precisa dar-se conta que a
educação dos bebês acontece o tempo todo,
nas atividades recorrentes do dia a dia.
Educar os bebês é colocar-se junto às
crianças para fazer a vida acontecer. De
modo criativo, agradável, alegre ou
silencioso, calmo. Enriquecer a vida através
dos seus detalhes: sentimentos, sensações,
pequenos momentos que muitas vezes nos
passam despercebidas. Ao professor cabe
planejar, observar, registrar as atividades
realizadas e acompanhar o como as crianças
investigam o mundo, suas curiosidades,
assombros, risos. Trabalhar com bebês
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exige uma sólida formação nas múltiplas
linguagens das crianças pequenas [...]
Educar os bebês só pode ser feito numa
perspectiva de mundo onde o conhecimento
não é disciplinar. (BARBOSA, 2011, p. 6).

É de suma importância a inter-relação entre o cuidar
e o educar, ambos se complementam. É fundamental que
o profissional de educação que escolha atuar em creches
tenha como princípio proporcionar a criança durante seu
tempo de permanência na escola, uma educação de
qualidade respeitando a individualidade de cada uma.
Desenvolver um trabalho com projetos ligados a arte
em creches com crianças tão pequenas, ou seja, com
crianças de 0 a 3 anos, é sem dúvidas potencializar essa
pratica desde o início da vida escolar deles, se torna um
investimento a curto e longo prazo, pois contribui
diretamente no desenvolvimento infantil, estimulando
aprendizagem, a criatividade, a prática lúdica etc., sem
dúvida a arte pode beneficiar o desenvolvimento da
identidade de uma nova cidadania que irão buscar na arte
novos paradigmas culturais, motivacionais.
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4.2.1 Propostas de Atividades para crianças de 0 a 3
anos

A iniciação das crianças no mundo dos desenhos,
formas, e cores, deve ser estimulada a acontecer o quanto
antes, e o trabalho realizado com os bebês desde a creche
tem grande influência para o desenvolvimento das
crianças, por ocupar um grande papel na vida das crianças
Os bebês são capazes de produzir cultura, de fazer
história,

mas

precisam

de

espaços

adequados,

estimulantes, rico em diversidade e de parceiros dispostos,
interessados e comprometidos que agreguem nesse
processo de descoberta e experimentação.
A criança desde bebê mantém contato com
as cores visando explorar os sentidos e a
curiosidade dos bebês em relação ao mundo
físico, tendo em vista que, nesse período,
descobrem
o
mundo
através
do
conhecimento do seu próprio corpo e dos
objetos com que eles têm possibilidade de
interagir. (CUNHA, 1999, p. 18).

Suas primeiras obras são os rabiscos:
Rabiscar – Colocar um giz grosso de cera na
mão do bebê e deixar que ele produza seus
primeiros rabiscos em um papel grande
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sobre o chão. As crianças se divertem com
movimento de rabiscar e se encantam com
as marcas que conseguem deixar no papel.
(BRASIL, 2012, p.18)

Desenho é uma das primeiras formas de expressão.
Toda criança, antes de escrever, já desenha naturalmente,
e sem saber já desenvolve habilidades artísticas, gráficas,
conceituais. Desenhar é importantíssimo.
As crianças podem desenhar, pintar e colorir.
Assim, aprendem e representam o mundo
das cores e das formas. Por meio dessa
expressão produzem imagens gráficas,
adquirem autonomia e precisão de gestos.
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP, 1999, p.85)

O que a diferencia do desenho, a pintura utiliza-se
de tinta pastosa sobre um suporte seja papel, papelão, ou
qualquer superfície a que se pretende pintar ou desenhar
com pigmentos líquidos. Para Cezar Coll e Ana Teberosky:
A pintura pode ser definida com a arte da cor.
Se no desenho o que mais se utiliza é o traço,
na pintura o mais importante é a mancha da
cor. Ao pintar, vamos colocando sobre o
papel, a tela ou a parede cores que
representam seres e objetos, ou que criam
formas. (COLL; TEBEROSKY, 2004, p. 30).

No trabalho com as crianças a pintura possui
objetivos que vão além da manipulação dos pinceis. É por
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meio do contato com os diferentes recursos que as
crianças conseguem se expressar
A partir de dois anos, podem-se propor
atividades de pintura com as mãos, em
suportes na vertical (papel na parede, por
exemplo) ou na horizontal (em cima da mesa
ou no chão). Peça que as crianças
experimentem produzir manchas pequenas
com as pontas dos dedos ou grandes
manchas de tintas movimentando as mãos.
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP, 1999, p.85)

As atividades com massinha podem ser iniciadas a
partir dos dois anos. Abramowicz e Wajskop (1999), cita
uma receita caseira:
A partir dos dois anos pode-se fazer com as
crianças uma receita de massinha que
depois será utilizada para modelar. Utilizamse os seguintes ingredientes: 1kg de farinha;
1 vidro de anilina ou 3 colheres de guache; 1
pitada de sal. Misturar tudo, acrescentando
água, até que fique em ponto de massa de
pão, sem grudar nas mãos. (ABRAMOWICZ
e WAJSKOP, 1999, p.87)

Já o trabalho com argila é a partir dos três anos:
Ofereça um pedaço grande de argila para
cada criança a partir de três anos. Deixe que
experimentem por um tempo e proponha que
elaborem alguma forma com ela. Na medida
em que as crianças vão se familiarizando
com esse material, podem se oferecer as
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ferramentas para que trabalhem sobre ele,
descobrindo
diferentes
texturas
e
possibilidades de construção no espaço.
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP, 1999, p.87)

O trabalho com areia a partir de 1 ano e pode
contar com alguns acessórios que as crianças gostam de
brincar:
Para crianças com até quatro anos, podemse levar vasilhas, baldinhos, peneiras, pás,
colheres, garfos etc. deixando água a
disposição, a pesquisa e a construção tornarse-ão mais ricas (ABRAMOWICZ e
WAJSKOP, 1999, p.87).

Os recortes e colagens começam bem cedo, as
crianças adoram mexer com papeis pois servem para:
O papel seve como suporte para desenhar,
pintar, escrever e pode também ser rasgado,
recortado, dobrado e colado. Com ele as
crianças experimentam diferentes jeitos de
rasgar, picar, amassar, dobrar, colar,
empilhar,
embrulhar
e
moldar.
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP, 1999, p.89)

Toda atividade de arte deve ser vista pelo
professor como momento de aprendizagem da criança, por
isso o professor precisa ser criativo e ao mesmo tempo
cuidadoso para que todas as possibilidades sejam
exploradas no momento da atividade.
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Ofereça uma folha de revista bastante
colorida para cada criança. Deixe-as explorar
livremente. Para as crianças entre um e dois
anos, faça junto movimentos lentos ou
rápidos com os dedos, de forma a amassar e
rasgar o papel. Forneça tantas folhas
quantas forem necessárias, prestando
atenção para que não comam ou engulam os
pedacinhos. O som produzido pelo papel
rasgado, junto com o desafio de prender os
dedos e conseguir rasgar o papel causa um
grande interessa nas crianças. Ao final, com
todo o papel rasgado, pode-se produzir uma
grande “chuva” jogando os pedaços para o
alto e observando cair. (ABRAMOWICZ e
WAJSKOP, 1999, p.89)

Todas as atividades devem ser supervisionadas e
acompanhadas, como já citado pelos autores
4.3

O

TRABALHO

COM

ARTES

VISUAIS

NA

EDUCAÇÃO INFANTIL

De natureza lúdica a criança a criança precisa ser
constantemente estimulada para o desenvolvimento de
sua inteligência e exploração de sua inquietação. Brito
(2003) afirma essa necessidade:
A criança é, por natureza, inquieta. Sente
necessidade de correr, pular, brincar. Ela,
tendo espaço e oportunidade, naturalmente
executa seus movimentos”. Cabe à escola
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oferecer espaço e momentos para continuar
e possibilitar este processo. (BRITO, 2003,
p.55)

Em complemento a essa ideia, é interessante
lembrar que o trabalho desenvolvido com a arte em suas
diversas formas de linguagem, só terá êxito como
ferramenta pedagógica se o professor se valer de forma
adequada, se ele conseguir estabelecer uma conexão com
os conteúdos didáticos em sua pratica diária em sala de
aula.
Nessa fase, as crianças curtem muito desenhar,
procuram qualquer motivo para rabiscar, brincar com os
lápis, traçam círculos semicírculos regulares e irregulares,
gostam de usar os dedos como pincel na areia, na tinta.
Quando possuem um lápis ou giz é uma verdadeira festa.
Desenhar é mais uma maneira de se expressar,
exteriorizar os pensamentos, organizar as ideias, tornar
concreto o que até então era apenas um pensamento, uma
imaginação. É sem dúvidas, uma representação de formas
sobre uma superfície, utilizando pontos, linhas, manchas,
ludicidade, trabalho artístico.
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O conhecimento da imagem é fundamental para o
desenvolvimento cognitivo, emocional e perceptivo da
criança, tornando se a arte fundamental na educação
infantil. Segundo Eisner (2008):
Há quatro coisas principais que as pessoas
fazem com a arte. Elas a fazem. Elas as
veem. Elas entendem o lugar da arte na
cultura, através dos tempos. Elas fazem
julgamentos sobre suas qualidades. Além
disso, [...] “as artes envolvem aspectos
estéticos que estão relacionados à educação
da visão, ao saboreio das imagens, à leitura
do mundo em termos de cores, formas e
espaço; e propiciam ao sujeito construir a
sua interpretação do mundo, pensar sobre as
artes e por meio das artes. (EISNER, 2008,
p.85)

O trabalho com as Artes no dia a dia das crianças,
devem acontecer, mas de maneira bem planejada, com
objetivos, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.
Deve se agregar as práticas pedagógicas para que as
crianças se percebam como construtores de seus próprios
saberes, tão fundamental para a formação humana.
Portanto:
“O ensino da arte e” o aprendizado por meio
da arte nas escolas de ensino regular
contribui, portanto, para que a escola
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“proporcione condições para que seus
alunos se tornem sujeitos do seu conhecer,
na interação com seu meio ambiente, para
agir e transformar continuamente sua
realidade, pela sua inteligência”. (PROSSER,
2003, pag. 10).

Quando a criança está pintando, ela não está apenas
realizando um ato mecânico, ela precisa ser compreendida
como sua forma de se expressar de maneira global, pois:
“Ao rabiscar e desenhar no chão, na areia e
nos muros, ao utilizar materiais encontrados
ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao
pintar os objetos e até mesmo seu próprio
corpo, a criança pode utilizar-se das Artes
Visuais para expressar experiências
sensíveis. ” (BRASIL, 1998, p.85.).

Diante disso, é necessário perceber que quando as
habilidades

infantis

são

estimuladas,

elas

estão

desenvolvendo a imaginação, percepção e a criatividade,
pontos

importantes

e

indispensáveis

para

o

desenvolvimento de outras áreas do conhecimento,
fazendo uma ligação entre todos.

4.3.1 Propostas de Atividades para crianças da
Educação Infantil
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Na fase da educação infantil a criança está
plenamente no pensamento concreto, ou seja, ela faz um
grande uso de todos os sentidos para ampliar suas
experiências, ela é o presente, e este presente da criança
que precisa ser bem planejado pelo educador. É uma fase
de muita exploração de materiais, de contato com as
diferentes formas do fazer artístico, de conhecer todas as
possibilidades para se criar, desenvolver a criatividade, por
isso que como educadores temos o dever de fornecer os
mais diversos tipos de materiais para manipulação das
crianças.
Ao invés do professor simplesmente
disponibilizar materiais, as crianças devem
ser desafiadas a explorar os materiais em
todas as suas possibilidades, como numa
atividade banal com o lápis de cor e papel.
Podemos transformar essas propostas
simplistas e comuns em uma proposta
instigadora e fonte de descobertas, além de
conhecermos as hipóteses das crianças
sobre o que vamos trabalhar. (CUNHA, 1999,
p. 57).

Pintura com contrastes
Proponha as crianças, a partir de quatro
anos, que preencham uma folha de papel de
uma só cor de tinta, utilizando-se um rolinho
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de pintor ou pincel grosso. Após secar, peça
as crianças que escolham uma segunda cor
para desenharem com pincel fino sobre o
papel já pintado e que tentem experimentar a
cor que mais sobressai. (ABRAMOWICZ e
WAJSKOP, 1999, p.85)

Para a pintura e para o desenho Anete Abramowicz
e Gisela Wajskop (1999, p.85) sugere ferramentas gráficas
utilizando:
•

Dedos e mãos

•

Pincéis finos e grossos

•

Brochas e rolo de pintor

•

Tintas: Tinta guache, tinta para carimbo,
tintas caseiras (beterraba e água; amora e
água) anilina para bolo, pó de pintor

•

Esponjas

•

Velas

•

Cotonetes

•

Canudos

•

Rolhas

•

Carvão

•

Lápis de cor preto, grafite e pastel

•

Canetas: hidrográficas, esferográficas.
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•

Giz de cera e para lousa

•

Arame

•

Goiva e pirógrafo

•

Barbante, linhas e lãs coloridas

Cada material tem sua particularidade de uso, o
pirógrafo por exemplo, é muito utilizado para gravar em
madeiras, couro, auto relevo, cabendo ao professor a
escolha da atividade de acordo com a idade das crianças.
Complementando a citação acima, Abramowicz e
Wajskop (1999, p.86) sugerem também ferramentas e
materiais que podem ser usados nos trabalhos de
modelagens feito pelas crianças:
Ferramentas:
•

Espremedor de alho, rolo de macarrão,
triturador e martelo de carne;

•

Espátulas

•

Garfos, chaves, pregos

•

Palitos de sorvete e de fósforo

•

Barbante

•

Arame

•

Agulhas de tricô
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•

Pentes

•

Sucatas em geral

Materiais:
•

Sal

•

Farinha

•

Anilina para bolo

•

Argila

•

Arame

•

Areia

•

Blocos de retalhos de madeira

•

Caixas de papelão de diversos tamanhos

•

Rolhas

•

Papel jornal

O trabalho com arames é indicado para crianças a
partir de 5 anos:
Oferecer para as crianças, a partir de cinco
anos uma extensão de arame bastante fino
que possua uma plasticidade capaz de
possibilitar a elaboração de formas e objetos.
Peça as crianças que dobrem, enrolem e
tentem construir objetos com esse material.
Complete e preencha os espaços com papel
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celofane,
crepom,
espelho
etc.
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP, 1999, p.88)

Com o papel é possível trabalhar diversas formas
através de recorte e colagem, dobradura, criar figuras,
mascaras e fantoches.
Distribua sacos de papel desses usados em
padarias para as crianças a partir de quatro
anos. Proponha que criem um personagem,
desenhando e recortando os olhos, boca,
nariz, orelha, chifre, coroa de rei etc.
(ABRAMOWICZ e WAJSKOP,1999, p.90)

É importante que o professor já tenha seu
planejamento para aula, porém, é essencial deixar as
crianças livres para que a criatividade e a imaginação
possam se soltar durante as atividades. Uma exposição
dos trabalhos pode ser realizada após o termino das aulas
para que desperte na criança o “olhar” o “observar” a
criação do amigo.

5 CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
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É amplo a quantidade de material bibliográfico que
trata do tema “arte” e percebe-se a importância desse
estudo a partir de sua regulamentação e presença nos
currículos escolares que por muitos anos não teve o devido
trato, sendo deixado de lado ou visto com um mero passa
tempo.
Em todos os campos o trabalho com a arte é
fundamental para o ser humano, principalmente para as
crianças, pois é na infância que ocorre grande parte do
desenvolvimento e a aprendizagem.
As artes visuais aqui tratadas focam a primeira
infância e todo processo de conhecimento que vem através
das atividades que envolva desenho, pintura, esculturas,
etc desenvolvendo assim a percepção, a criatividade,
estimulando de forma direta o processo criativo da criança
e sua a imaginação.
No decorrer da pesquisa percebemos que existe
uma infinidade de materiais (areia, argila, tinta, massinhas
etc) e recursos da própria natureza que disponibilizados e
acompanhados de forma correta possibilitam a realização
de um trabalho com qualidade, abrangendo até mesmo
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algum projeto interdisciplinar em parceria com outras
turmas,

priorizando

sempre

o

desenvolvimento

e

aprendizado da criança.
Além das situações propostas em sala de aula, na
rotina escolar, a importância dada as Artes em casa
também influência o desenvolvimento infantil. A família que
possibilita a criança acesso aos mais diferentes materiais,
pode garantir experiências significativas, pois ampliam e
enriquecem o repertório visual e manipulativo da criança.
Sem dúvidas, uma criança que desde pequena já
frequenta museus, espaços públicos de apreciação de
artes visuais, é uma criança estimulada a ser curiosa e
criativa, essa curiosidade e criatividade abrem espaço a
imaginação e a potencialidade criadora infantil.
O trabalho com arte é belo, prazeroso, quebra
qualquer tipo de discriminação e preconceito, sendo um
poderoso recurso na luta para uma sociedade inclusiva.
Como sugestão deixo a indicação do filme “Como estrelas
na Terra: Toda Criança é especial”, Ishaan Awasthi sofre
de dislexia, ele tem nove anos e é estudante de uma escola
normal, próximo a repetir o terceiro ano pela segunda vez,
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o pai de Ishaan acreditava ser indisciplina os problemas
apresentados pelo filho. O ponto forte do filme é
demonstrado pela figura do professor e de seu poder de
transformação nos alunos que vê na arte contida nos
desenhos de Ishaan a possibilidade de um novo caminho
e de uma nova história.
Finalizando com a música “O pincel e o criador”.
Composição:

Luciana

Brownie

e

Alexandre

Lorg.

Interpretada por Sérgio Reis. A canção retrata o que a
pesquisa propôs.

O pincel e o criador
Se desenhar o céu colorir o mar
Navegar num barquinho de papel
Seguindo o brilho da imaginação
Que sai do pincel.
Vai ver a lua dançar e o sol sorrir
A terra com o sonho se encontrar,
A vida acordar para aplaudir o amor cantar.
Cada passo que se dá
Para sempre em sua história as marcas vão ficar.
224

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Faça o bem e o bem terá
É só acreditar ter fé pra tudo realizar.
Deixe a luz de cada ser
Mostrar o solo que ainda não pisou.
Faça o que quiser fazer
Sem esquecer que o amor a sua imagem o criou.
Sorrindo, cantando.
Um pedacinho de papel,
Na mão um lápis e um pincel
Pra retocar a emoção
Fazer feliz um coração.
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DA REALIDADE ESCOLAR À REALIDADE
SOCIAL DO EDUCANDO
Luana Barbosa de Aguiar

O ato de educar implica a necessidade de
conhecimento da realidade em que o aluno está inserido.
É preciso que o ambiente escolar faça sentido para aquele
que aprende e para isso a escola e a sociedade precisam
dialogar na busca de respostas aos anseios de nossas
crianças ao chegarem na escola.
No contexto da sala de aula, o professor parte do
pressuposto de que x aluno necessita aprender uma série
de conteúdos que, a princípio, lhes serão úteis para sua
vida estudantil, no entanto, o aluno muitas vezes busca na
escola algo diferente, um refúgio, um exemplo ou
simplesmente algo que faça sentido estar ali naquele
momento. Assim, ao se deparar com uma realidade que é
diferente da sua, a criança passa a enxergar a ida a escola
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como como uma missão árdua, fora de contexto e
dissociada de suas necessidades imediatas.
Ao ir até a escola, os alunos partem do pressuposto
que ali encontrarão suporte para seu desenvolvimento e é
o seu professor, a pessoa capaz de ouvir e apresentar as
melhores respostas às questões apresentadas, mas ocorre
que não raro o professor é omisso às questões dos alunos.
Ele direciona um foco e uma cobrança demasiada em
relação a absorção dos conteúdos curriculares e uma
lacuna que separa o professor e a sala de aula do aluno e
sua realidade é criada. Sobre a importância de conhecer o
aluno em processo de aprendizagem, seja em qualquer
faixa etária, afirma Hoffamann em relação ao entendimento
e diálogo com bebês de zero a dois anos:

Percebe-se que diferentes pessoas 9pais,
professores,
avós)
fazem
diferentes
“interpretações” das reações dos bebês. É
muito difícil entender o seu jeito de dormir,
seus horários, suas preferências de
alimentos e brinquedos. E não é menos
complexa a análise das falas, das ações, das
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razões e fantasias das crianças maiores
(HOFFAMANN, 2012, p. 29).

Suponhamos a situação exemplificada no capítulo I
dessa discussão, em que um aluno chega na sala de aula
na altura do segundo semestre do ano letivo, apresenta
déficit de aprendizagem, não há reunião de pais
agendadas recentemente, a família chega eufórica para
deixar aquela criança na escola e aproveitar algumas horas
longe da responsabilidade que lhes fora confiada.
Aparentemente, o aluno não possui nenhuma deficiência,
apresenta dificuldades de concentração e atenção,
inserido numa turma de cerca de vinte alunos, poucas
características o diferem dos demais, a professora não foi
orientada enquanto pesquisadora da realidade de seus
alunos. A aula acontece no “aqui” e “agora” daquela sala
de aula, no entanto, a realidade social daquela criança fica
em evidência, suas atitudes incomuns apontam a
necessidade

gritante

de

um

conhecimento

mínimo

necessário de sua realidade social, na busca de uma
metodologia que o inclua naquela turma, que o faça se
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sentir acolhido por aquelas pessoas novas que agora o
cercam.
De fato, após a professora tomar conhecimento da
realidade daquele aluno, compreende melhor suas atitudes
e embora um pouco desnorteada, busca junto a direção
meios para que aquele aluno se sinta acolhido e parte
importante do processo de acolhimento está registro de
avaliação, quando a professora passa a fazer um relatório
detalhado das atitudes e avanços daquela criança e cada
atividade ganha um novo sentido para todos, cada avanço
e nova descoberta enche os olhos da criança que anseia
por carinho e atenção.
Tomar conhecimento da realidade daquela criança
mudou a forma de pensar da professora que a princípio
pensava no mal andamento da turma como um todo, “ O
que fazer com as atividades até aqui planejadas?”, “ Qual
será a reação das crianças diante do novo colega?”, sem
considerar a necessidade de engajamento que aquela
criança precisava. Aos poucos, partir do diálogo escolafamília, ela compreendeu que é possível incluir aqueles
alunos nas suas aulas ao invés de “adequar” as suas aulas
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a uma única criança. Entender o aluno e seu contexto foi
crucial nesse processo, assim a professora pôde mediar
satisfatoriamente suas aulas no sentido de melhorar,
dentro das possibilidades, o comportamento e a realidade
vivida por aquela criança.
Compreende-se que cedo ou tarde, para uma
aprendizagem que faça sentido para aquele que ensina e
para aquele que aprende é necessária “a busca do aluno
real”, como afirma a professora Elba para a revista
Magistério (2014, p. 23): “Quando elaboramos um PPP, o
Projeto Político Pedagógico, uma das coisas mais
importantes seria ter uma ideia mais clara de quem é o
aluno que está naquela escola”. Segundo ela, antes de
tudo são necessários alguns questionamentos de quem
são

aquelas

crianças,

quais

suas

características

econômicas, suas oportunidades culturais, quais seus
hábitos juntamente com seus familiares, suas origens,
enfim, uma série de fatores que implicam diretamente na
construção de um currículo que de fato atenda a
necessidade de todos.
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É primordial conhecer um ao outro para entender e
valorizar a cultura e origens de criança. Estas devem ser
reconhecidas enquanto sujeitos atuantes e participativos
da sociedade na qual estão inseridos e se faz mister
evidenciar a importância dos costumes, lutas e crenças,
valorizando a história de cada um, pois precisamos um
olhar mais criterioso para as diferentes realidades que
nossas crianças se encontram. Sobre os estereótipos
criados constantemente acerca de alunos da favela, por
exemplo, afirma a professora Elba para a Revista
Magistério (2014):

Precisamos afinar o olhar. Eles vão às igrejas
e têm outros grupos sociais além da família,
coisas pelas quais nós, normalmente,
desconsideramos. Com relação às famílias
faveladas, só se fala sobre os horrores das
favelas e pouco dos sacrifícios que as mães
fazem para poder manter seus filhos na
escola (ELBA, 2014, p. 24).

A escola deve ser o molde no qual o aluno irá formar
suas opiniões afim de entender, valorizar e intervir na
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realidade de sua família, de sua sociedade. Como visto na
afirmação da professora Elba, é imensa a confiança que
grande parte das famílias depositam na escola, e nesse
sentido, diante de muitos casos observados por quem está
diariamente na sala de aula é preciso se desfazer da
concepção errônea de que o aluno não terá oportunidades,
tem uma péssima influência familiar e por isso é incapaz.
As crianças estão ali com sua carga social, diante de
nossos olhos e nos somos mediadores influentes em suas
vidas, eles precisam ser ouvidos, e como já dito
anteriormente é preciso superar estereótipos e trabalhar
dentro da realidade que nos é apresentada.
As crianças antes de chegar até a escola possuem
uma carga de conhecimentos adquiridos e atribuem
valores para estes, possuem hobbys, preferências, gostos
musicais, lugares que sonham em visitar, mundos
imaginários de desenhos animados, filmes ou criados por
eles por meio de alguma construção social. Diante dessas
vivências e significados atribuídos a elas, é preciso
questionar qual o papel da escola e qual sentido cada aluno
atribuirá aos conhecimentos a serem adquiridos, do
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contrário a escola se tornará uma obrigação difícil de ser
cumprida e distante daquilo que as crianças podem
almejar.
Por isso, o respeito torna-se o maior aliado do
professor, e pode ser exercitado a partir do momento que
o professor dá vez e voz para seus alunos, respeitando
seus pontos de vistas, suas culturas, suas limitações, o
professor passa a ser exemplo, ouvindo seus alunos ele
passa a ser ouvido, não no sentido tradicional do processo
de aprendizagem (no qual o professor fala e o aluno
escuta), mas no respeito e consciência da voz daquele
responsável por mediar a formação de opiniões. O
professor diante desta tarefa necessita de um olhar
cauteloso para as mudanças ocorridas na sociedade, sua
metodologia não pode estar aquém da sociedade em
movimento. Corroborando com isto, Moreira (2014, p. 17)
afirma para a Revista Magistério “[...] fica clara a demanda
pela formação da Rede, da escola, dos professores e dos
alunos para desenvolver a leitura crítica do mundo
contemporâneo, ampliar os espaços de autoria e edificar a
escuta”.
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Percebe-se que não é possível fechar os olhos
para a mudança viva que ocorre na sociedade atual, a
escola não é uma instituição desvinculada da sociedade,
ao contrário, precisa ser o ponto de partida do pensar e
planejar as questões sociais e como lidar com elas. Cabe
a comunidade escolar investir em uma formação e
metodologia que valorize o pensamento crítico, que busque
respostas as questões atuais que afligem a sociedade,
formando sujeitos consciente de seus direitos e não
apenas reprodutores de dizeres. Diante de todas essas
mudanças constantes tanto professores como alunos
precisam assumir uma postura de pesquisadores, já que é
impossível politizar um ser que desconhece o meio em que
vive. Para além do saber científico, é preciso educar para
a vida, edificando valores fundamentais para a vida em
sociedade, é preciso formar seres empáticos capazes de
resolver questões diversas que envolvam seres humanos
em geral.
Para que a educação apreendida em sala de aula
faça sentido é preciso que professores e todos os
envolvidos no processo educacional estejam cada vez
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mais próximos e envolvidos na realidade do aluno, como
afirma o documento Orientação Normativa nº 01/14:

Para que a Educação Infantil seja um “locus”
de vivência de múltiplas experiências e
diferentes linguagens, espaço privilegiado de
socialização se faz necessária a construção
coletiva de um Projeto Político Pedagógico
centrado na criança. Projeto que transpareça
as concepções de todos os atores envolvidos
com os meninos e meninas: educadores (as)
e comunidade, além das próprias crianças
(SÃO PAULO, 2014, p. 20).

Corroborando com a citação acima, um trabalho
coletivo que abrange e acolhe todos que fazem parte da
vivência dos alunos reflete com precisão os objetivos a
serem alcançados, o que de fato precisa ser trabalhado,
quais as dificuldades daquelas crianças e qual o papel da
escola nesse contexto. O problema da comunidade é
também da escola e vice-versa, entender a organização
social em que estão inseridas nossas crianças é
indispensável para um direcionamento adequado do fazer
pedagógico.
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A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ao passo em que vivemos avaliamos e somos
avaliados, isto é um processo comum da vivência humana,
somos seres críticos e em aperfeiçoamento constante, a
medida em que o tempo passa, precisamos conhecer e
adaptar-nos às novas tecnologias, novos saberes e formas
de acesso ao conhecimento. Sendo a escola um espaço de
construção de saberes, e a educação infantil parte
essencial e base dessa construção, a avaliação não pode
ficar de fora dessa etapa.
Como já explanado no Capítulo III dessa discussão,
a avaliação, para fazer sentido necessita ser compreendida
como objeto de mediação de aprendizagem. Nesta
concepção, avaliar não tem sentido apenas classificatório,
e sobretudo no contexto da Educação Infantil não será
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possível

o

uso

da

avaliação

como

instrumento

classificatório, uma vez que é assegurado o acesso de
todos ao Ensino Fundamental, acesso este constante na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº
9.394/96) “na Educação Infantil, a avaliação far-se-á
mediante

acompanhamento

e

registro

do

seu

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo
para o acesso ao Ensino Fundamental.” Avaliar é um
assunto bastante amplo, e seu caráter classificatório é
motivo de discussões há algum tempo, apesar da avaliação
na Educação Infantil apresentar um instrumento de
registro, não é descartada a hipótese da submissão a
aplicação de testes nessa etapa, como afirma Didonet
(documento digital):

A educação infantil não está imune a esta
onda de avaliação que vem tomando conta
do ambiente social e educacional. Ela não
sofreu, ainda, a invasão de um teste nacional
ou internacional, mas “eles” estão rondando,
com
os
mesmos
argumentos
que
impulsionaram os que vêm sendo aplicados
nos outros níveis da educação (documento
digital).
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As crianças são seres falantes e estão sempre
atenciosas aos acontecimentos a sua volta, respondem
agilmente

a

estímulos,

defendem-se

de

possíveis

ameaças, geralmente com mordidas, empurrões, agem
impulsivamente e de imediato conforme se sentem
estimuladas. A avaliação enquanto mediação não pode
comparar uma criança com déficit de atenção com as
demais, tampouco reforçar o que a criança não conhece. É
preciso propor atividades como forma de mediação de
conhecimento que serão aos poucos apreendidas. Nesse
sentido, a avaliação terá sentido de registro das situações
e descobertas vividas pelas crianças, sobre essa
concepção

de

avaliação

o

documento

Orientação

Normativa nº 01/14 afirma:

Tal concepção de avaliação se efetiva por
meio de uma sistematização de registros
significativos dos fazeres vividos pelas
crianças, que tenham por objetivo registrar a
história dos caminhos que o grupo percorreu
em suas inter-relações (das próprias
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crianças, dos (as) e dos educadores (as) e
dos demais adultos com as quais convivem)
e vem percorrendo em busca do
conhecimento de mundo e suas formas de
expressão (SÃO PAULO, 2018, p.22).

O professor que lida diariamente com seus alunos
compreende que é preciso conhecer para compreender,
Hoffmann (2015, p. 54) afirma que “a permanente
curiosidade dos professores sobre as crianças é premissa
básica da avaliação em Educação Infantil (...)”. De fato é
impossível avaliar aquilo que não se tem conhecimento, e
conhecer implica em investigar. A investigação, nesse
sentido, deve ultrapassar os limites da sala de aula e da
escola, é preciso considerar o que as crianças têm acesso,
qual sociedade ela faz parte, seu contexto familiar, enfim
uma série de questionamentos que surgem diariamente.
O contexto educacional da Educação Infantil é uma
caixinha de surpresa, quando se trata de crianças menores
de dois anos, o principal instrumento de comunicação é o
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choro, este serve para expressar insatisfação, fome, sono,
medo ou simplesmente que algo não está bem.
Durante vivência no cotidiano de minhas crianças
que possuem pouco mais de dois anos, percebi um choro
diferente misturado com caretas, uma espécie de pedido
de socorro, mas sem urgência, percebi algo de errado. Era
hora do leite (momento que eles adoram), porém a criança
em destaque se recusou a tomar. Cheguei mais perto na
tentativa de entender o que acontecia, percebi que a
cadeira em que ela sentava era incompatível ao tamanho
da mesa assim suas pernas estavam em posição
desconfortável. A princípio foi só um choro, por vezes
entendido como birra, mas o professor que é investigador
logo saberá diferenciar os choros de seus alunos,
analisando atenciosamente o choro do aluno entende-se a
sua imensa capacidade de percepção do que ocorre a sua
volta: ele sabe que a cadeira é sempre proporcional a seu
tamanho e ao tamanho da mesa, e naquela situação algo
não estava certo, sabe que também não pode levantar da
mesa e sentar onde quiser, sabe que é o professor que o
ajudará a resolver esse problema por isso chora olhando
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para ele, sem falar na sensibilidade de se sentir confortável
no momento de sua alimentação. Segundo Hoffmann
(2015):

Desvendar na medida do possível os
“enigmas” de uma criança exige, portanto,
observação continuada, estudo e reflexão.
Por isso, a qualificação docente é essencial
na Educação Infantil. Improvisam-se, muitas
vezes, profissionais para este nível de
ensino, que, por sua vez, improvisam muitas
de suas ações (HOFFMANN 2015, p. 62).

Percebe-se que o perfil de educador da
Educação Infantil, por muito tempo, foi visto como um
profissional qualquer que não precisa de uma formação
mínima exigida e decorrente disso houve uma defasagem
no aprendizado e acompanhando do progresso dessas
crianças em uma fase tão decisiva de suas vidas. Como foi
descrito na situação exemplificada acima, a tarefa do
professor de Educação Infantil vai além do cuidado, a
criança é um descobridor, está a todo momento fazendo
observações e constatações, e é um direcionamento
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adequado nos anos iniciais irá repercutir durante toda
trajetória escolar.

ALUNOS COM DÉFCIT DE APRENDIZAGEM: O QUE E
COMO AVALIAR?
Em um primeiro momento, o professor, bem
como a escola como um todo, precisa tomar
conhecimento com o tipo de transtorno com o qual estão
lidando no que se relaciona a crianças com necessidades
especiais, buscando assim possíveis causas e métodos
na busca de uma avaliação coerente e de fato proveitosa.
Nesse sentido, um parecer médico é essencial para busca
de soluções e aperfeiçoamento de possíveis habilidades.
Conforme explicitado no Capítulo I desse artigo, a
realidade encarada em sala de aula (ao se deparar com
um aluno com déficit de aprendizagem), comumente
assusta o professor, por inúmeros motivos já explicitados,
pensando nisso, é primordial pensar e investir no preparo
e suporte para o professor, é impossível pensar em uma
inclusão satisfatória sem pensar no suporte e meios
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adequados para receber tais alunos. A esse respeito
declara Salamanca:
Devem ser disponibilizados recursos para
garantir a formação dos professores de
ensino regular que atendem alunos com
necessidades especiais, para apoiar centros
de recursos e para os professores de
educação especial ou de apoio. Também é
necessário assegurar as ajudas técnicas
indispensáveis para garantir o sucesso de
um sistema de educação integrada, cujas
estratégias devem, portanto, estar ligadas ao
desenvolvimento dos serviços de apoio a
nível central e intermédio. (SALAMANCA,
1994, p. 42)

Tomando conhecimento do contexto social em
que o aluno está inserido, pesquisando e averiguando o
tipo

de

transtornos

e

peculiaridades,

o

professor

juntamente com pais e equipe escolar irá traçar suas metas
e meios adequados de avaliação e aprendizagem. No
entanto, na grande maioria dos casos a família é ausente,
a escola é vista como um escape, como se as horas que
esse aluno fique na escola fossem desvinculadas de sua
realidade social e o seu bem-estar físico e psíquico fosse
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responsabilidade

somente

da

escola,

mais

especificamente do professor.
Esse quadro acarreta em professores que
desconhecem a realidade de seus alunos e se encontram
sozinhos para se desdobrarem em busca de respostas a
questionamentos tão essenciais para construção de um
currículo que integre o aluno com déficit de aprendizagem
em suas propostas e planos de ações. Como explicitado na
afirmação de Salamanca, muitas vezes é preciso ajuda
técnica tanto para lidar com as crianças, como a família ou
formação do professor, cabendo aos órgãos competentes
assegurar esse suporte, bem como disponibilizar espaços
e materiais necessários.
Dessa forma, a avaliação em sentido amplo
não pode se resumir no sujeito avaliado, há que se
considerar todas as relações entre a criança e todos os
sujeitos que a cercam, qual seu comportamento e relação
a seus professores, colegas e familiares e em que isso
acarreta em sua vivência social, e ainda mais, quais as
implicações e reflexos decorrentes de necessidades
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especiais e quais as possíveis ações a serem tomadas pela
equipe escolar. Hofmann (2015) afirma que:
O olhar avaliativo não é apenas sobre as
crianças, mas sobre elas no âmbito da
instituição com todas as variáveis que essa
contempla. Estende-se, portanto, às relações
que se estabelecem nesse ambiente,
devendo incidir sobre as interações
criança/criança, adulto/criança, ou seja,
sobre a dinâmica das relações no espaço
pedagógico (HOFFMANN, 2015, p. 66).

Ainda sobre o processo de avaliação de alunos
com déficit de aprendizagem, a Revista Educação
exemplifica uma estratégia eficaz para realizar uma
avaliação coerente e justa, parafraseada da seguinte
forma: A princípio cria-se uma situação de avaliação para
conhecer aquilo que o aluno já sabe. Em seguida, o
mediador ajuda a criança, até que ela consiga resolver o
problema apresentado. Por último a criança tenta resolver
o problema sozinha “essa avaliação mostra a sensibilidade
da criança à ajuda, como ela responde, e também indica
de que tipo de apoio ela precisa”, afirma Sônia Regina
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Enumo,

professora

de

psicologia

da

Pontifícia

Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas).
A

estratégia

apresentada

pela

Revista

oportuniza ao professor apresentar um conhecimento
maior de seu aluno, suas dificuldades e implicações no seu
fazer pedagógico, compreende-se que a avaliação não
pode ser feita de forma linear, é um processo heterogênico
e flexível, sobretudo quando se fala de alunos com déficit
de aprendizagem.
Fazendo um paralelo deste exemplo da Revista com
o caso transcrito no capítulo III deste estudo, é possível
fazer várias constatações por meio de questionamentos
pertinentes no processo de descoberta de possíveis
habilidades dos alunos. Quais diferenças entre os botões
foram percebidas pelos alunos? As crianças são dispersas
ou observadoras? Possuem ideias de quantidade? Quais
crianças fizeram constatações sozinhas e quais precisaram
de mediação do professor? Respondem quando são
questionadas? Possuem ideia de tamanhos? Identificam
alguma cor? Resolvem pequenos problemas sozinhas?
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Sabem trabalhar em equipe? Preocupam-se com os
colegas?
São infinitas as possiblidades de registro e
observação a serem feitas pelo professor no decorrer
dessa atividade, assim como as infinitas habilidades que os
alunos podem demostrar e contribuir para o bom
andamento da aula. O documento Orientação Normativa
nº 01/14 afirma que:
Os momentos de planejamento devem,
sempre, prever espaços nos quais os
educadores registrem suas reflexões sobre o
trabalho desenvolvido. O educador poderá
manter um caderno contendo fato relativos a
cada criança, individualmente. Além disso,
existem, ainda, os registros construídos
pelas próprias crianças, que devem ser
considerados na elaboração de portfólios
individuais e coletivos e também, ocupar
lugar de material de análise e reflexão das
professoras bem como de estudos nos
horários e momentos formativos (SÃO
PAULO, 2018, p. 31).

Acrescentando

ao

afirmado

anteriormente,

o

registro escrito é de fundamental importância na avaliação
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do educando, pois nossa memória é falha e muito do que
presenciamos durante o decorrer do dia pode ser relevante
e por conta da correria do dia a dia ficar esquecido.
Durante experiência em um CEI da prefeitura de São
Paulo, uma professora do Minigrupo II recebeu em sua
turma um aluno com déficit de aprendizagem, de início
ficou assustada, mas a gestão da escola demonstrou
desde os primeiros dias da criança na Unidade Escolar
uma atenção especial e todo suporte técnico que fosse
necessário. A professora da turma reuniu-se com gestão e
algumas professoras módulo e ficou decidido que seria
feito um registro diário de acompanhamento daquele aluno,
apesar de se tratar de um aluno faltoso, o registro surgiu
efeito, muitas questões foram levadas a reflexão durante
reunião de docentes e muito do progresso daquele aluno
foi observado desde o dia em que começou a frequentar a
escola
Em suma, diante de todo o exposto, o ato de
avaliar será conduzido pela prática, uma vez que é no
decorrer das atividades que é possível ter ideia de onde
cada aluno precisa chegar, quais suas dificuldades para
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desenvolver o que está sendo proposto e quais
conhecimentos já possuem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término desse estudo, é possível analisar as
diferentes práticas e dificuldades encontradas pelos
professores no que se refere ao acolhimento e avaliação
de crianças com déficit de aprendizagem na Educação
Infantil, crianças estas requerem um olhar minucioso e
diferenciado, uma análise detalhada do contexto social e
familiar em que a criança está inserida.
Conhecer as dificuldades de cada um não
consiste em limitar suas aprendizagens, mas sim em dar
as condições necessárias para que o aprendizado
aconteça, pensando numa avaliação coerente e que dê
condições para o desenvolvimento da criança na esfera
escolar e social.
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A avaliação, por sua vez, deve ter como ponto
de partida os conhecimentos já adquiridos pelos alunos,
que os conduzam no enfrentamento de suas dificuldades e
desenvolva a sua autoconfiança, conscientizando-os que a
escola é espaço de acolhimento e suporte para que a
aprendizagem aconteça. Para tanto, é necessária uma
parceria de docentes, gestão, família, funcionários e
sociedade, o professor nesse sentido torna-se um
pesquisador da realidade dos seus alunos, condição esta
essencial para intervir de forma coerente para sanar as
dificuldades apresentadas.
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PSICOPEDAGOGIA: ÁREA DO CONHECIMENTO QUE
AUXILIA NA APRENDIZAGEM DO EDUCANDO

Rita Maria Araújo Rodrigues

RESUMO

Este trabalho pretende explanar de forma breve o histórico
da área do conhecimento em Psicopedagogia no contexto
atual

e

quais

as

possibilidades

de

melhorar

a

aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldade no
processo educacional. Quais os entraves que dificulta o
trabalho do profissional da área em específico.

O objetivo especifico deste trabalho é apresentar aos
profissionais da área da educação e pais de alunos e
interessados na vida

escolar dos educandos que

apresentem dificuldades no processo de aprendizagem, na
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busca de possibilidades de um trabalho Psicopedagógico
direcionado a desenvolver a competência e habilidades
dos alunos, visto que os mesmos trazem consigo um
desejo inerente do ser humano que é aprender e interagir
com seus pares.

Palavras-chave:

Psicopedagogia,

dificuldade

de

aprendizagem, educandos.

ABSTRACT

This paper aims to explain briefly the history of Psychology
in knowledge of the area in the current context that helps
the student in the learning process and the possibilities to
improve the learning of even who have difficulty learning.
What are the obstacles impeding the area of professional
work specifies.
The specific objective of this paper is to present to the
professionals of the field of education and parents and
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interested in school life of students, girls and boys who are
having difficulty in the learning process in the search for
possibilities of a psycho-pedagogical work aimed at
developing the competence and skills of the students, as
they bring with them an inherent human desire is to learn
and interact with their peers.

Key-words: Psychology, learning difficulties, students.

INTRODUÇÃO

Este trabalho de fonte bibliográfica pretende explanar de
forma breve o histórico da área do conhecimento a
Psicopedagogia e como o profissional da área em
específico

pode

ajudar

no

desenvolvimento

e

aprendizagem dos educandos e o campo de atuação
profissional. Sendo relevante para a aprendizagem do
educando o acompanhamento para possibilitar uma
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intervenção

pedagógica

de

forma

a

melhorar

o

desenvolvimento integral da criança.

O estudo da Psicopedagogia possibilita ao Psicopedagogo
compreender o ser humano na sua singularidade que trás
consigo uma constituição orgânica, corpo e mente,
buscando articular com diversos campos do conhecimento
para que sua atuação tenha êxito alcançando seu objetivo
central que

é

a

aprendizagem

no

que

tange

a

Psicopedagogia Institucional.

A Psicopedagogia tem por objetivo compreender, estudar
e pesquisar a aprendizagem e dificuldades humanas.
Tendo como concepção do termo a busca do resultado de
uma investigação sobre o homem e suas multifaces uma
vez que sua constituição envolve fatores biológicos,
afetivos intelectuais que são objeto de estudo. Suas
características com a aprendizagem estão relacionadas
com

olhar

o

indivíduo

em

sua

singularidade

a

psicopedagogia refere – se a um saber existencial, as
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condições subjetivas e relacionais, especialmente a família
e a escola.

Dessa forma o psicopedagogo avalia as possibilidades do
sujeito, sua disponibilidade afetiva de saber, ser e fazer,
reconhecendo que esse saber

é

único

no

ser

humano

e

aprofundado

conhecimento que lhe contribui aprendizagem e também
em nível mais amplo, na melhoria da qualidade de ensino.

A Psicopedagogia sintetiza um campo teórico, definindo
seu objetivo e delimita seu campo de atuação.

OBJETIVOS

Analisar como a atuação do Psicopedagogo pode melhorar
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o desenvolvimento do educando que apresenta dificuldade
de aprendizagem.

OBJETIVO GERAL

Compreender como a atuação do Psicopedagogo pode
auxiliar o trabalho desenvolvido no ambiente educacional.

Quais os campos de atuação que o Psicopedagogo
desenvolve seu trabalho;

Qual a funcionalidade da execução do trabalho em relação
a prevenção das dificuldades que podem ser apresentadas
na aprendizagem dos educandos.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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Contribuir para que o Psicopedagogo possa aprimorar o
conhecimento em relação a área da Psicopedagogia.

JUSTIFICATIVA

O presente trabalho partiu da necessidade de aprimorar o
conhecimento em relação à área de estudo em que trata o
respectivo assunto em relação ao contexto atual ao qual
observa – se a importante contribuição do Psicopedagogo
no ambiente escolar e as possíveis contribuições do
trabalho desenvolvido com o educando que precisa de um
maior apoio para a efetivação e garantia do direito do
mesmo na educação formal.

A indagação proposta tem por objetivo ampliar o
conhecimento do profissional que atua com essa parcela
da sociedade, visando uma educação de qualidade e
contribuindo para a emancipação do indivíduo no contexto
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atual, orientando e intervindo com propostas que estimule
o aprendizado para que o educando possa reconhecer – se
como sujeito de direito, com o auxílio do Psicopedagogo na
ação conjunta com a família a escola e o educando para
combater o fracasso escolar uma vez que a criança que
enfrenta este problema que é a dificuldade de aprender fica
desmotivada e sem interesse, pois compreendemos que
está por sua vez deve ter o mesmo direito que os demais
para avançar nos estudos.

Sendo importante o trabalho realizado por este profissional
no ambiente educacional.

Psicopedagoga: área do conhecimento que auxilia na
aprendizagem do educando.

O trabalho desenvolvido pretende compreender de que
forma o profissional em Psicopedagogia pode auxiliar o
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educando, e de que forma o conhecimento em especifico
pode orientar o e transformar o ambiente educacional e
quais são as possíveis intervenções que permite o
psicopedagogo atual, como o trabalho pode ser realizado
em parceria com outros profissionais para o sucesso da
vida escolar do educando.

Quais as áreas de atuação que um psicopedagogo pode
atuar. Quais as orientações e intervenções são relevantes
para ajudar o aluno no percurso para que alcance a
aprendizagem.

Cabe a Psicopedagogia um campo que se articula com
diversas áreas do conhecimento sendo a Psicopedagogia
institucional e também clínica é importante ressaltar
importância do trabalho terapêutico e preventivo.

Na Psicopedagoga institucional o profissional tem como
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objetivo

especifico

aprendizagem

orientar

relacionada

nos

ao

processos

de

desenvolvimento

de

intervenções pedagógicas ao que se refere ao educando e
as possíveis e mais variáveis condições que afetam a
criança quando se trata de um problema que esteja
afetando o indivíduo no quesito aprendizagem, essa
abordagem parte de uma observação mais apurada,
rigorosa segundo Vygostisk, “é no momento da brincadeira
que a criança expressa suas emoções”, pensando assim o
Psicopedagogo

pode

contribuir

com

intervenções

utilizando do lúdico da brincadeira do jogo com propostas
e intervenções juntamente com o professor regente para
auxiliar o educando, estas abordagens partem do princípio
da necessidade que o próprio aluno apresentar sendo
atividades em grupo ou até mesmo em particular com o
mesmo a partir do diálogo com os pais e toda a equipe que
envolve o contexto no âmbito educacional considerando
que a dificuldade apresentada parta do mesmo em relação
a nuances e variáveis questões que possam estar
influenciando de forma negativa este educando, portanto a
observação como critério de investigativo é fundamental,
274

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

no que se refere a questões que envolvam um problema
que afete questões de ordem que lhe são alheias como
conhecimento

o

educando

é

avaliado

por

equipe

multidisciplinar ao qual envolve outros campos de
conhecimento

que

estão

entrelaçados

com

a

Psicopedagogia.

Quanto ao trabalho do Psicopedagogo na instituição ele
trata de questões como prevenção, compreendendo o
educando em seu contexto familiar, social, e no ambiente
escolar, olhando para o indivíduo em sua singularidade, em
se tratando de questões relacionadas às abordagens
terapêuticas esse campo mesmo que intrínsecas são
abordagens que se diferem quando o problema torna – se
de ordem terapêutica, a questão é que antes da atuação
do Psicopedagogo muitas crianças eram rotuladas e o
problema de aprendizagem sem olhar a criança em sua
singularidade era observada e avaliada em comum ao seu
grupo por assim dizer, e assim algumas eram rotuladas por
apresentarem alguma dificuldade. Porém o trabalho em
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questão tem o intuito de abordar a Psicopedagoga
institucional que é o objeto de estudo para a conclusão de
curso em formação acadêmica de Pós-Graduação em
Psicopedagoga.

Histórico e surgimento da Psicopedagogia

A Psicopedagoga, como área de estudos, surgiu da
necessidade de atendimento e orientação a crianças que
apresentavam dificuldades ligadas à sua educação, mais
especificamente à sua aprendizagem, quer cognitiva, quer
de comportamento social. Procurava-se, assim, o porquê
ocorria essa problemática, avaliando e Diagnosticando a
criança, física e psiquicamente.

Envolvidos nessa busca, estavam professores, psicólogos,
médicos,

fonoaudiólogos

e

psicomotricistas.

Nessa

primeira etapa da história da Psicopedagogia, todo
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diagnóstico recaia sobre a criança, o que significava que
nela estava o problema, sendo então encaminhada para
atendimento especializado. Esse enfoque de diagnóstico,
prescrição e tratamento, envolvendo prognóstico, trazia
implícita uma concepção de que o fim da educação era de
adaptar o homem à sociedade (MASINI, 2006).

Conforme

evoluíram

os

conhecimentos

das

áreas

relacionadas à educação a Psicopedagoga, ia se tornando
mais embasada e consequentemente fortalecida e
estruturada. Neste momento histórico, apresenta uma
definição clara do objeto de estudo, o processo de
aprendizagem, seus padrões normas de evolução e aos
transtornos, considerando a influência do meio, família,
escola

e

sociedade

procedimentos

no

próprios

desenvolvimento
da

utilizando

Psicopedagoga,

sendo

acoplada a ela, Pedagogia, Psicologia, Antropologia,
Lingüística, Neurologia, Epistemologia, Psicanálise.
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A Psicopedagoga é de natureza interdisciplinar utilizando
recursos das várias áreas do conhecimento humano para
a compreensão do ato de aprender.

A psicopedagoga é a área do conhecimento que auxilia no
desenvolvimento da aprendizagem dos educados com
dificuldade de aprendizagem. Sendo também fundamental
o trabalho desenvolvido na instituição de ensino com
proposta de uma intervenção pedagógica que busca a
melhoria da qualidade do ensino.

Segundo Campos (2001, p.211),
Ao Psicopedagogo não interessam as questões de
estrutura da personalidade, enquanto estas não
afetam de forma que se manifesta o vínculo do
indivíduo com a aprendizagem. da mesma forma, o
psicopedagogo

não

trabalha

específico

e

unicamente com conteúdos escolares e formas,
mas antes com situações cognitivas, com o próprio
processo de pensamento, de construção do
conhecimento e solução de problemas. Procura –
se o resgate do prazer em aprender, não para a
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escola, ou para a família, mas para a vida da
criança.

Nesta linha de pensamento pode – se destacar o
psicopedagogo, que em sua formação pode analisar,
observar, diagnosticar, tratar de dificuldades encontradas,
juntamente com outros profissionais, só vem para somar
no desenvolvimento pessoal.

Uma observação criteriosa permite considerar que o
problema possa ser de outra ordem e essa consideração é
relevante, pois tira do alvo a criança que em tempos
remotos era rotulada, por não ter uma observação mais
apuradas e um olhar mais criterioso que de fato permitisse
reconhecer a possível causa da dificuldade que a criança
apresentava no decorrer do ano letivo, sem um diagnóstico
e um olhar atendo a criança era prejudicada. O trabalho do
psicopedagogo torna – se relevante na área educacional
tanto quanto na área clínica.
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De acordo com Colle (200), a Psicopedagoga, como
espaço

profissional

continua

estando

entre

nós,

essencialmente vinculada aos processos educativos
escolares, ainda que, recentemente, e com certo atraso em
relação a um processo similar experimentado em outros
países próximos.

Estes tenham começado a produzir- se um tímido momento
de abertura progressiva e outros tipos de práticas
educativas não - escolares. Atualmente a realidade
profissional da Psicopedagogia em nosso país remete a
educação escolar e aos processos escolares de ensino e
aprendizagem.

O grande desafio do psicopedagogo é colaborar na
realidade da educação a partir de um campo de trabalho
próprio.
280

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Neste sentido o Psicopedagogo atualmente tem um campo
profissional que abrange a Psicopedagoga Educacional
como forma de prevenção auxiliando tanto os professores
quanto a família e dentro da Psicopedagoga clínica, o
psicopedagogo

atua

juntamente

com

equipe

multidisciplinar.

Nos capítulos seguintes uma abordagem contextualizada
no que diz respeito às áreas especificas, ao qual atua o
Psicopedagogo no intuito de aprimorar o conhecimento
nesta área.

Atuações do Psicopedagogo na Educação

O profissional que atua como psicopedagogo no ambiente
educacional deve por sua vez observar de perto o que
ocorre no processo de aprendizagem de crianças que
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apresentam dificuldade neste processo. Neste sentido uma
parceria com o professor e a família é parte fundamental
para alcançar o seu objetivo que é orientar tanto o
professor quanto a família sobre possíveis intervenções já
que a princípio o diagnostico se faz necessário em primeiro
momento e tal procedimento

Segundo Vygostsky, o ser humano aprende por meio das
interações entre seus pares e na convivência social
constroem seus conceitos e vão adquirindo experiências
novas. Para desenvolvimento escolar e profissional as
operações são construídas da mesma maneira, e a partir
das experiências que o ser humano se constrói um ser
pensante e crítico, capaz de tomar decisões, e também de
saber o que é benéfico ou não para sua formação pessoal.
Contudo no processo de ensino e aprendizagem, muitas
vezes são encontradas algumas barreiras em que o ser
humano sozinho é incapaz de identificar e analisar, e é
necessário a interação de outras pessoas especializadas.
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Assim o caminho para uma análise mais concreta e olhar o
educando em sua singularidade para tanto a investigação
de como estão sendo abordadas e efetivadas as
metodologias e recursos didáticos que são utilizados para
que o educando alcance a aprendizagem é o ponto de
partida para intervenções pedagógicas no decorrer do
processo de ensino e aprendizagem.

O trabalho da Psicopedagogia pode ser clínica e
institucional, de caráter preventivo e remedi ativo. Dessa
forma,

o

conhecimento

Psicopedagógico

avalia

as

possibilidades do sujeito, sua disponibilidade afetiva de
saber, ser e de fazer, reconhecendo que esse saber é
inerente ao saber humano e aprofundando o conhecimento
que lhe contribui aprendizagem e também, em nível mais
amplo, na melhoria da qualidade de ensino.

A Psicopedagogia trabalha e estuda a aprendizagem nos
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setores psicopedagógicos transformando a realidade
escolar, vivenciando momentos históricos atuais em busca
de adequar a escola às demandas da sociedade,
incentivando a implantação de projetos que viabilize o
processo de aprendizagem e considere a realidade do
educando em sua singularidade com propostas de
intervenções pedagógicas significativas para alcançar a
aprendizagem

das

crianças

que

apresentem

a

necessidade deste acompanhamento.

A psicopedagogia visa trabalhar com a aprendizagem
humana. O tema aprendizagem é bastante complexo e é
de grande importância lembrar que a concepção do termo
é resultado de uma visão de homem e, em razão disso,
acontece às práxis psicopedagógica. Tem por objeto de
estudo as características da aprendizagem humana,
principalmente o aprendizado, bem como o tratamento e
prevenção das dificuldades na aprendizagem.
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No tocante a prevenção ou ao tratamento das dificuldades
de aprendizagem, é possível alegar que o psicopedagogo
pode atuar de maneira preventiva ou curativa. Como
preventiva esta se apresenta com o compromisso de evitar
dificuldade de aprendizagem, ou seja, ensinar e aprender.

Na forma de atuação curativa é conduzir um método que
favorece a readaptação pedagógica do sujeito, uma vez
que

auxiliará

o

mesmo

a

adquirir

conhecimento,

desenvolvendo a sua personalidade enfatizando a relação
que ele possa ter com a aprendizagem.

A psicopedagogia tem como área de atuação a clínica e as
instituições como os hospitais, as empresas e as escolas.
Na clínica, acontece a relação do sujeito com sua história
pessoal e o tipo de aprendizagem. Na prevenção são
avaliados os procedimentos que interferem no processo de
aprendizagem, onde há a participação biológica – afetiva –
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intelectual.

Na Psicopedagogia institucional o sujeito são os envolvidos
com a instituição e sua complexa rede de relações.

O psicopedagogo trabalha na construção de conhecimento
do sujeito que, neste caso, é a instituição, com sua filosofia,
valores e ideologia.

Enquanto institucional a Psicopedagogia pode manifestar
suas contribuições nas empresas, hospitais e escolas.
Neste momento será enfocado a instituição escolar.

Na instituição escolar o trabalho Psicopedagógico deve ser
pensado no campo da socialização de conhecimentos
disponíveis, na promoção do desenvolvimento cognitivo e
na construção de regras de conduta, num projeto social
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mais amplo.

A escola, vista como agregadora dos sujeitos é também
participante do processo de aprendizagem sendo estes as
preocupações dos psicopedagogos na ação preventiva e
até mesmo na ação curativa.

O Psicopedagogo tem que distinguir as teorias que lhe
permitam conhecer de que modo se dá a aprendizagem, o
que é ensinar e aprender. Essa sabedoria se estabelece
através da prática clínica, da constituição teórica e do
tratamento

Psicopedagógico - didático. E para isso, uma reflexão
sobre as origens teóricas é fundamental.

Ao realizar trabalho de clínica e de prevenção, o
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profissional deve ter como base um referencial teórico.
Como prevenção, deve detectar possíveis

perturbações na aprendizagem, participar ativamente do
grupo educativo e desempenhar orientação individual e em
grupo, fazendo com que a criança encare a escola de hoje,
ampliando sua personalidade, favorecendo iniciativas
pessoais, respeitando interesses e sugerindo atividades.

No trabalho de ensinar a aprender, o psicopedagogo utiliza
diagnósticos para compreender a falha na aprendizagem.
Por este motivo, a psicopedagogia possui um caráter
clínico e seu campo de atuação refere-se ao espaço físico
e epistemológico.

A forma de abordar o objeto de estudo assume
características próprias, dependendo da modalidade
clínica, preventiva e teórica.
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O trabalho Psicopedagógico implica na compreensão da
situação de aprendizagem do sujeito, o que requer uma
modalidade particular de ação para cada caso no que diz
respeito à abordagem, tratamento e forma de atuação.
Assim, o trabalho adquire um desenho clínico próprio e o
psicopedagogo deve buscar o significado de informações
que lhe permitirá dar sentido ao sujeito observado,
objetivando a aprendizagem do conteúdo escolar e
trabalhando a abordagem preventiva.

Para isso, o psicopedagogo deve tomar uma atitude de
investigador e interventor. Existem várias formas de
intervenção do psicopedagogo tanto na clínica quanto na
institucional.

Uma das formas é o diagnóstico, por meio deste o
psicopedagogo poderá obter informações que serão
analisadas, podendo assim escolher as melhores formas
de

tratamento

e

proporcionar

um

processo

de
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aprendizagem ao educando que necessite deste apoio.

Assim, ressalta-se que a Psicopedagogia no Brasil analisa
o processo de aprendizagem e suas dificuldades e, de
forma profissional, engloba campo de conhecimento.

Na questão da formação, acentua o caráter interdisciplinar.
De acordo com Visca (apud BOSSA, 2000, p.21),

[...] a psicopedagogia foi inicialmente uma ação
subsidiada da medicina e da psicologia, perfilando
-

se

posteriormente

com

um

conhecimento

independente e complementar possuída de um
objeto, denominado de processo de aprendizagem,
e

de

recursos

diagnósticos,

corretores

e

preventivos próprios.

O objetivo do estudo da Psicopedagogia é o ato de
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aprender e ensinar levando sempre em conta a realidade
interna e externa da aprendizagem tomadas em conjunto.
Procura estudar a construção do conhecimento em toda a
sua complexidade, procurando colocar em pé de igualdade
os aspectos cognitivos, afetivos e sociais que lhe estão
implícitos.

Neste sentido é importante ressaltar, que no início não
eram

considerados

influenciáveis

os fatores

extra-

escolares como causadores também das dificuldades no
aprendizado.

Ao ingressar na escola, o aluno e pais buscam por alguns
propósitos, onde é importante destacar o conhecimento
científico e a formação do ser humano. Porém, antes da
escola, todo ser humano carrega consigo toda uma
vivência e experiência adquirida com a convivência na
sociedade, onde começa formar seus conceitos através do
que observa experiências que passa erros e acertos e
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também que lhe é ensinado.

Considerando a aprendizagem do educando que é

o

centro da pesquisa do trabalho e como a psicopedagoga
pode auxiliar no seu processo.

Este por sua vez deve desvendar e explorar os aspectos
relacionados às questões que envolvam a aprendizagem
do educando.

O Objetivo maior do Psicopedagogo é de orientar o
trabalho pedagógico para contribuir de forma significativa
no desenvolvimento, psíquico, afetivo e moral do educando
para

que

este

alcance

a

aprendizagem

e

o

desenvolvimento integral do educando na sua formação de
cidadão como sujeito atuante e crítico capaz de transformar
sua realidade.
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É neste estar no mundo que o homem vai se construindo
em seus princípios de vida e através de seu trabalho, de
sua construção, de seu processo de história de vida que se
torna a cada dia mais humano; o que o diferencia de outros
seres, pois somos capazes de criar, de transformar a nossa
realidade e tornar cada vez mais um espaço de evolução e
crescimento, onde a dimensão do outro se faz nas
relações, e interações sejam no ambiente educacional,
social.

O aluno, para aprender, precisa realizar um importante
trabalho cognitivo, de análise e revisão dos seus
conhecimentos, a fim de fazer com que os novos
conhecimentos

que

adquire

se

tornem

realmente

significativos e lhe propiciem um nível mais elevado de
competência. De qualquer forma, o fato de dar destaque à
importância da atividade singular e individual do aluno,
para realizar novas aprendizagens não significa que ele
possa fazê-lo somente em interação com determinados
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objetos de conhecimento. E, insistindo novamente no
mesmo ponto, acreditamos que a influência do professor e
da sua intervenção pedagógica o que faz da atividade do
aluno uma atividade auto-estruturante ou não, e tenha, com
isto, um maior ou menor impacto sobre a aprendizagem
escolar (COLL, 1985, apud.)

Quando a criança vem para a escola e inicia seu processo
de alfabetização, está na fase de deixar a sua casa de lado
e participar ativamente de um novo ambiente, de
novidades, experiências.

Ela está ainda no mundo das brincadeiras, brinquedos,
jogos fazem parte do contexto de sua vivencia fora da
instituição de ensino, ao chegar à escola, não se pode
deixar de lado essa prática é necessário conciliar a
alfabetização e também o lúdico de cada criança é assim
que irá acontecer a motivação para o aprendizado. “Piaget
(1971) ressalta que o lúdico envolve não apenas uma
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forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia
das crianças, mas um meio que contribui e enriquece o
desenvolvimento intelectual” (ROSA, 2010, p.72).

Ao ler regras de um jogo a criança já está utilizando o lúdico
para o aperfeiçoamento desta prática, e o educador
sabendo propor e usufrui desses instrumentos tornará suas
aulas atrativas, produtivas, que chamem a atenção do
educando fazendo com que o conhecimento se torne cada
vez mais agradável, é necessário que o professor analise
o conhecimento do seu aluno, sabendo que cada criança
tem o seu ritmo, mesmo utilizando forma visual, auditiva,
para ensinar seu aluno, há algumas situações que muitas
vezes obrigam a pesquisar, rever, analisar, e diagnosticar,
o porquê ainda não conseguiu adquirir o mínimo desejado
no seu nível escolar. É necessário avaliar se as técnicas
estão sendo bem usadas pela professora e também se os
demais estão aprendendo ou também estejam com
dificuldades. Para isso tem-se o Psicopedagogo, para
orientar na escola ou em clínicas, também em hospitais.
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Os profissionais da área da Psicopedagogia, onde muitas
vezes ocorre à necessidade desse outro olhar para
realmente identificar a onde está à dificuldade se inicia da
forma do professor conduzir a sua aula ou do aluno por
fatores extra-escolarizo, ou até mesmo algum distúrbio.

Diante disso, percebe-se a importância desse novo
profissional nesse contexto, onde busca contribuir com o
ser humano para o seu desenvolvimento integral. Muitas
vezes

são

diagnosticadas

as

doenças,

distúrbios,

dificuldades no processo de ensino-aprendizado e para
isso o Psicopedagogo irá intervir, fazendo avaliações, e
também terapias, conciliadas com a escola para auxiliar
nesse desenvolvimento integral.

Segundo Mendes (1998, p. 44)
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Em meio à deste processo do surgimento dos
cursos, há o que se destacar o papel da Associação
Brasileira do Psicopedagogia, constituída em 1980
sob

a

denominação

de

associação

dos

psicopedagogos de São Paulo, graças à iniciativa
de um grupo profissionais formados pelo curso da
sede. O pioneirismo destas pessoas estava
fundamentado um discurso daqueles que ao se
apropriarem de um função teórica, embasavam sua
pratica em referencial ( a partir de então)
denominado psicopedagogo.

Contudo o psicopedagogo é o profissional o qual está
capacitado para lidar com a dificuldade de aprendizagem,
podendo atuar em suas áreas com ética, responsabilidade
conquistando o carisma e confiança para não expor suas
opiniões e emoções registrada.

Nos últimos tempos tem-se buscado caminhos para
resolução de demandas pertinentes a Educação que
atenda as demandas sociais, com especial atenção à
questão do educando com dificuldade aprendizagem.
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A Psicopedagogia por ser uma área do conhecimento que
estuda o homem no tempo e no espaço não poderia se
eximir desse compromisso social e constitucional.

A aprendizagem é uma mudança na capacidade humana,
se manifesta através de uma mudança de comportamento,
com caráter de relativa permanência e que não é atribuível
simplesmente, ao processo de maturação, mas ocorre
quando o indivíduo interage com o meio ambiente.
(GAGNÉ, apud TRENTINI, 2011, p. 21).

Considerar

o

educando

em

sua

potencialidade

e

capacidades e como pessoa em desenvolvimento, mas
que precisa do adulto para orientar e mediar suas ações no
contexto ao qual está inserido é uma tarefa não só do
psicopedagogo, mas também da equipe gestora da escola
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juntamente com equipe multidisciplinar onde o apoio na
dificuldade que o mesmo apresentar é de extrema
relevância tanto no tocante terapêutico quanto no apoio
pedagógico.

Segundo (Fernandes, 1999, p. 117),

[...] à intervenção psicopedagógica não se dirige
aos sintomas, mas o poder para analisar a
modalidade de aprendizagem, o sintoma cristaliza
a

modalidade

determinado

de

aprendizagem

momento,

e

é

a

em

um

partir

das

intervenções que vai se transformando o processo
de ensino e aprendizagem.

O Psicopedagogo alcança em uma instituição educacional
a compreensão do processo de aquisição do conhecimento
a onde poderá existir a súplica dos grandes conflitos e a
súplica do ensinar.
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As estratégias pedagógicas e psicológicas que facilitam
seria olhar para o progresso de desenvolvimento e
aprendizagem na instituição.

Segundo

(BOSSA,

psicopedagógico

na

2007),

de

instituição

fato
é

o

trabalho

essencialmente

preventivo, pois é na escola que se manifesta e tornam –
se visíveis as chamadas dificuldades de aprendizagem,
sendo ainda o lugar onde estas podem ser ocorridas, pois
observam – se que grande parte das dificuldades de
aprendizagem acontece devido à inadequada pedagogia
da escola

A partir de uma analise o psicopedagogo desempenha uma
considerável atividade social como de socializar a
compreensão, estimular o crescimento da inteligência e a
elaboração de normas de atitudes, através de um propósito
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social, mas extenso.

O que lhe é intrínseco na atuação do Psicopedagogo
consiste em refletir sistematicamente sobre os aspectos
que

envolvem

embasamento

o
nas

aluno,

no

ligações

cenário
entre

o

escolar

com

instruir

e

o

compreender.

ORIENTAÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS

O desempenho do Psicopedagogo no ambiente escolar
tem como alvo essencial causar modificações, tanto nos
instantes de intervenções à frente de dificuldades que a
instituição mostrar ou que nela se mostrar, como também
para aprovar as circunstâncias os meios e o ensinamento,
fazendo a função preventiva. Neste caso, necessita- se
identificar que as transformações se convertem prováveis
quando se deixa brechas, erros ou reconhece – se
dificuldades.
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Assim o Psicopedagogo pode intervir de modo articulado
com o grupo sejam, professores, coordenadores, família e
aluno, com intervenções que possam melhorar a qualidade
do ensino favorecendo a aprendizagem dos educados que
apresentem dificuldade em aprender, aos quais são
diversos fatores que podem desencadear a dificuldade em
aprender.

Por meio de um diagnóstico da causa dependendo do fator
que provoca o desinteresse, entre eles podem ser a falta
de compreensão ao que se este ensinando de causa
metodológica, ou seja, a metodologia não alcança a
aprendizagem do educando, fatores que envolvem a
família, como separação dos pais, a falta de auxilio por
parte da família, a empatia entre o professor e o aluno
quando se trata de uma questão afetiva e o Psicopedagogo
faz as inferências de acordo com a necessidade
apresentada.
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Quando o problema está relacionado com a metodologia
apresentada pelo professor o trabalho do Psicopedagogo
é fazer inferência junto com o professor, no caso da
instituição uma abordagem mais técnica e elaborada para
efetivar mudança deve estar ao alcance por meio de teorias
que embasam o funcionamento da instituição Analisar a
funcionalidade em que exerce por meio do projeto político
pedagógico,

assim

que

deixe

adiante

apontar

as

convicções do aluno e de aprendizagem que a escola
aplica reconstituir essa concepção ligada ao grupo escolar
encaminhando à observação a elaboração de um lugar
favorável da aprendizagem significativa, que permitam um
melhor desenvolvimento que atinja toda a equipe
pedagógica que pensam juntos para que ocorram as
transformações na instituição.

Com a família o trabalho é efetivado por meio das reuniões
que são pensadas para orientar os pais quanto ao
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desenvolvimento e rendimento escolar da criança, com um
trabalho de acompanhamento e orientações que preparem
os pais, com aconselhamentos que envolvam tanto
trabalho pedagógico como social que a criança vive, com
esclarecimentos sobre como estimular e ensinar, valorizar
e reconhecer o que a criança desenvolve na escola e em
casa por meio de tarefas enfatiza diante dos responsáveis
a importância da valorização do que a criança aprende.

A orientação auxilia no processo de educação da criança,
tanto pequenas como adolescentes e jovens, visando à
modificação de comportamentos, tanto dos pais e
educadores quanto das crianças.

Esse procedimento busca transmitir padrões, valores e
normas de conduta que possam garantir uma vida em
grupo

saudável,

participação

social,

e

o

pleno

desenvolvimento das potencialidades.
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A prevenção de sintomas relacionados aos sentimentos de
não aprender é embasado no estudo da origem das
dificuldades de aprendizagem, a psicopedagogia visa de
forma articulada junto com a equipe desenvolvimento de
alunos estimulem as funções cognitivas, abordados
simultaneamente as questões afetivas e sociais do
paciente.

Deste modo, a intervenção psicopedagógicas contribui
para a construção da autonomia e independência por meio
da relação com o saber e aprender.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa de fonte bibliográfica pretende contribuir para
que o profissional que atua na área em especifico a
Psicopedagogia aprofunde seu conhecimento na área de
estudo pertinente ao contexto escolar, sendo relevante
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para seu crescimento profissional e humano. Contudo
pretendeu – se dar um enfoque maior as questões que
abordam questões educacionais.

A partir destas considerações observa – se que o
profissional que atua como Psicopedagogo deve estar
presente no enfrentamento dos problemas cruciais da
Educação brasileira, assumindo uma atuação consciente e
compromissada. No entanto por se tratar de um tema
relevante para alcançar o objeto próprio da Psicopedagogia
que é o aprendizado do educando o trabalho possibilita
novas interações. Observa – se que o acompanhamento
do Psicopedagogo no ambiente educacional contribui para
uma melhora significativa para que os alunos tenham seu
direito

garantido

o

acesso

ao

currículo

e

consequentemente uma Educação de qualidade, para
formação de um cidadão crítico, autônomo que possa
mudar a realidade em que vive.
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MEMÓRIAS DE RESISTÊNCIA:
RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO DEOPS
EM SÃO PAULO

Priscila Cristina de Oliveira

RESUMO
Este trabalho visa apresentar um pouco sobre a história do Departamento de
Ordem Política e Social (DEOPS) durante o governo militar, que em nome da
segurança nacional, suprem o direito à liberdade (principalmente de expressão)
e à segurança pessoal, como provam diversos documentos formulados por
associações e organizações após a redemocratização do país, na década de
1980.
Palavras chave: Objeto, Museu, Lugar de memórias.

ABSTRACT
This paper aims to present a little about the history of the Department of
Political and Social Order (DEOPS) during the military government, which in
the name of national security, provide the right to freedom (mainly of
expression) and to personal security, as several documents prove formulated
by associations and organizations after the country's re-democratization in the
1980s.
Keywords: Object, Museum, Memory place.
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1 INTRODUÇÃO

Memórias não são só memórias, são
fantasmas que me sopram aos ouvidos
coisas que eu não nem quero saber.
(Pitty, Memórias)
Para a ciência, memória é a capacidade de adquirir,
armazenar e evocar informações. É um processo fisiológico,
envolvendo áreas específicas do cérebro, estudado tanto pela
Psicologia quanto pela Neurologia. Memórias são lembranças de
acontecimentos, lugares, pessoas.
Museus são, por excelência, lugares de memória.
Guardamos nesses espaços lembranças de outras épocas,
tendências, povos e tudo o que nos remete ao passado. Atribuímos
importância a determinados objetos e fatos para preservá-los em
espaços e disseminamos as informações seletivamente coletadas
sobre tais, ao que chamamos de preservação de patrimônio e de
historiografia.
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Os museus, tanto quanto as instituições de ensino, foram
os responsáveis pela disseminação das informações sobre nosso
passado. Foi por meio da educação e da guarda/preservação
seletiva que todos os povos construíram sua identidade, mesmo
que determinados grupos tenham sido deixados à margem da
história, ou tenham tido o seu papel nessa construção deturpado e
apresentado sob a perspectiva do vencedor, do conquistador,
daquele que subjugou os demais. É uma tentativa de dar sentido
ao passado para justificar ações do presente?
Em alguns casos, como é o do Museu da Resistência,
podemos dizer que o museu também funciona como um espaço
de redenção.
Para essa pesquisa foi essencial mencionar a constituição
do museu Memorial da Resistencia, qual foi a sua finalidade na
época do regime militar? Sendo que esse momento ficou marcado
pela ação de perseguição política, censura e por assim dizer a
suspensão dos direitos constitucionais, estavam decretados os
Atos Institucionais.
A pesquisa teve por objetivo apresentar o museu como um
ponto de reflexão para as futuras gerações, o quanto é prejudicial
311
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para um povo um governo ditatorial, sua influência em toda uma
sociedade sufocada por seus governantes.
Falar do museu Memorial da resistência é meditar e
relembrar uma realidade cruel de homens e mulheres que viveram
na pele a luta pela democracia de um país.
A reconstituição do cenário da carceragem é nesse
momento que você chega a uma conclusão o quanto é importante
um espaço cultural como o Memorial da Resistencia.
Visitar o museu não é nada divertido, devemos refletir e
pensar nas gerações futuras e dialogar quais os rumos da nossa
política deve caminhar, o que deixaremos para os futuros
cidadãos do nosso país.
Pensar nos museus como espaços geradores de
conhecimentos e possibilidades, suas obras e exposições
propiciam as lembranças e memorias e a formação de sujeitos
críticos.
Podendo dizer que a função educativa do museu respalda
pela interação com público, não se permite apenas contemplar os
objetos em exposição, mas refletir e fazer sua interpretação da
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arte e pensar que todas as lutas foram determinantes para a
construção da sociedade.
A escola e o museu em parceria podem ser usados como
ferramentas pedagógicas com significados e essa prática deve
provocar nos visitantes/alunos um prazer para essa visitação.
Cabe ao professor que é peça fundamental para essa
formação orientar os alunos para o desenvolvimento dos
trabalhos, oportunizar discussões e reflexões sobre as obras e
acervos e assim poderem desenvolver seu senso crítico.
Desde modo os museus são espaços de conhecimentos,
um local pedagógico transdisciplinar um formador de saberes,
uma ótima ferramenta de colaboração para a evolução cultural do
cidadão no sentido pleno.
Os museus têm função social e indo além dessa atribuição
com

afinidades

na

área

pedagógica

priorizando

o

desenvolvimento da sociedade, não sendo mais um lugar de
contemplação do bonito, com o compromisso de ter influência
sobre os visitantes.
Não se trata de dependência de um ou de outro, mas de
oportunidades de uma relação pedagógica e que ambas venham a
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desempenhar as competências e determinações características de
cada uma.

2 MATERIALIDADE:

A SIMBOLOGIA DO

PRÉDIO DO DEOPS
O Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS)
foi criado em 1924, por meio da Lei nº 2.034, de 30 de dezembro
de 1924, durante o governo de Carlos de Campos, presidente do
Estado, depois da Revolução que irrompera em 5 de julho devido
às medidas discricionárias tomadas pelo Presidente da República,
Arthur Bernardes.
A criação das Delegacias de Ordem tinha o propósito
de coibir os movimentos que contestavam as atuações do governo
político. Sua função era de vigiar, reprimir e controlar as
movimentações políticas e sociais, como as greves promovidas
pelo movimento anarquista e de operários, ou qualquer tentativa
de contestação ao poder estabelecido.
Herdeira das tradições punitivas e repressivas do
período colonial e imperial, a Primeira República promoveu
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diversas reformas no sistema judiciário e carcerário brasileiro, a
partir da década de 1930, o número de pessoas encarceradas, em
virtude das políticas públicas de “ordem social”, aumentou muito,
sendo necessária a construção ou aproveitamento de diversos
edifícios com a finalidade de segregar as pessoas que não se
adequavam ao modelo de cidadão esperado pelos governantes.
Conforme afirma Oliveira (2009), se antes as
principais vítimas do aparato repressivo do Estado eram os
escravos, a partir da industrialização são os operários que passam
a representar a “ameaça” à ordem e ao progresso, fosse por meio
da promoção de greves, fosse pela disseminação de ideologias
“estrangeiras”, como o comunismo e o socialismo. Foram os
primeiros atingidos pela Lei de Segurança Nacional, instituída
durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, em 1935.
Posteriormente,

foram

os

que

lutavam

pela

democratização do Estado que se tornaram o inimigo que deveria
ser reprimido, encarcerado e, em último caso, eliminado.
O edifício onde funcionou o DEOPS a partir de 1940
foi projetado por Ramos de Azevedo, que também foi responsável
pela construção de diversos marcos histórica e cultural na cidade
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de São Paulo, como o Teatro Municipal. Construído em 1914,
inicialmente, serviu de armazém e escritórios para a Estrada de
Ferro Sorocabana. Faremos um paralelo com o que Focault (1999,
p. 123) tratou como “localizações funcionais”, lugares que
serviram a vários propósitos, conforme seu uso.
O DEOPS teve outro endereço antes de fixar-se no
Largo General Osório, 66, todos na região central da cidade: Rua
Sete de Setembro, Rua dos Gusmões e Rua Visconde do Rio
Branco.

Outros lugares no Estado de São Paulo serviram para abrigar os
presídios, os Presídios do Hipódromo, Presidio Tiradentes, e o
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo
– DEOPS/SP,.
Todo regime repressivo precisa de um lugar (ou
vários, dependendo do contingente de “rebeldes”) para retirar os
elementos indesejáveis, que são o entrave para que a ordem
continue a garantir o progresso e o status quo.
Os subversivos, os que tentavam subverter a ordem
“natural” do poder, variaram conforme o período. Durante o
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governo de Getúlio Vargas, tanto poderiam ser os “adversários”
ideológicos (comunistas, integralistas, anarquistas), quanto
profissionais, como jornalistas e operários, ou até mesmo serem
utilizados critérios étnicos. Este último prevaleceu depois que o
Brasil cortou as amáveis relações que manteve com o regime
nazista e passou a apoiar os Aliados na Segunda Guerra Mundial.
Temos vasta documentação disponível no Arquivo
Público do Estado que informa sobre investigações de pessoas de
origem alemã e japonesa, apontadas como prováveis inimigos do
governo.
Um prédio que funcionou como depósito e armazém de
mercadorias e bagagens depois se transformou num lugar de
doloridas memórias e bagagens carregadas contra a vontade dos
que por lá passaram.

3 MEMÓRIAS RESISTENTES
Relembrar não é tarefa fácil. Talvez lembrar, conhecer,
aprender sejam verbos menos dolorosos. Mas relembrar é reviver,
é sentir tudo novamente, porque a mente traz a memória ao corpo.
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Quando houve a redemocratização do país, a Anistia
“ampla, geral e irrestrita”, a abertura política trouxe também a
vontade de contar a história sob a ótica de quem contribuiu para
sua tessitura. Sentia-se que faltavam alguns pontos, que arquivos
deveriam ser abertos – se não os oficiais, por força de leis, os
arquivos das memórias, então.
Aqui cabe uma interrogação: qual o real objetivo que
se espera alcançar quando abrimos as portas dos “porões”? Há
uma tendência da História atual de revisar e reescrever fatos,
biografias,

resinificar

lugares.

Seria

revisionismo

ou

revanchismo?
Talvez nem uma coisa nem outra. Como já
afirmamos, os Museus são lugares onde o acervo, aquilo que o
público vai ver, é cuidadosamente selecionado, segundo critérios
objetivos, mas também subjetivos. Assim como a História, a
Psicologia e as Artes, o caráter humano é essencial também para
a Museologia, já que os acervos compõem-se principalmente de
produções humanas.
Embora a memória seja um mecanismo presente – em
diferentes graus e com diferentes finalidades – em todos os seres
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vivos, nos seres humanos representa um meio de sobrevivência,
que garante o aprendizado.
Os museus antigos tinham como foco a coleção de
objetos para contar a história. Atualmente, o foco dessas
instituições deslocou-se para a função socioeducativa, e
contribuiu para levar seus visitantes à reflexão crítica sobre seu
acervo.
Nessa esteira, o Memorial da Resistência surgiu não
como um centro de representação do período ditatorial militar no
Brasil. Sobre isso há vários materiais que podem ser consultados,
como livros e filmes, que podem dar uma ideia de como
funcionava a repressão. Apresentar os instrumentos de tortura,
como a cadeira-do-dragão, o pau de arara e outros em nada
contribuiria para a reflexão crítica, apenas acrescentaria mais dor
e sofrimento.

Existem muitas possibilidades de apresentar tanto
as informações como a cultura material
recuperada. Cada uma destas vai ter um efeito
diferente sobre o público, que pode ir
desde
uma
sensação de esperança
(monumentos, objetos feitos pelos prisioneiros,
espaços repressivos agora limpos e cheios de
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espaços verdes) até o maior sofrimento que seja
possível imaginar (ex. manchas de sangue,
instrumentos de tortura, roupa furada por balas,
etc.). (ZARANKIN, 2014, p. 256).

O tombamento do prédio onde funcionou o DOPS
(SP ) e atualmente abriga o Memorial da Resistência foi concluído
em 1999, conforme consta na Resolução SC 28/99 do
CONDEPHAAT. Um exame da Resolução, porém, mostra que o
tombamento não se deu por seu caráter histórico ou social, mas
pela sua “importância arquitetônica”.
Para Pierre Nora, os lugares de memória são lugares
materiais (e imateriais) onde a memória social se apoia e pode ser
captada pelos sentidos; são lugares funcionais onde se apoia essa
memória coletiva, e são simbólicos, onde a memória coletiva se
revela. Esses lugares – documentos/monumentos – são
construções históricas e coletivas que têm a potencialidade de
revelar processos sociais. Porém, entendemos que para que os
lugares de memória – como o DEOPS– exerçam uma função
social contemporânea, precisam ser trabalhados sob uma
perspectiva museológica processual.
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Inicialmente, seria instalado o “Memorial do
Cárcere”, na área onde se localizavam as celas. Em 1999, em
comemoração aos 20 anos da Lei da Anistia, foi realizada uma
exposição temporária e uma encenação da peça “Lembrar é
Resistir”. Devido ao sucesso, a peça teatral ficou em cartaz
durante um ano.
Em 2002 o espaço foi restaurado, porém as inscrições
nas paredes das celas foram apagadas durante as obras de
restauro, o que causou descontentamento entre pessoas que
ficaram presas no local – e que fizeram parte de sua história,
portanto.
Essas inscrições eram atos de resistência, mas também
uma maneira de não desaparecer completamente. Durante certo
período, os presos “nomearam” as celas, batizando-as com nomes
de militantes mortos pela repressão.
O Memorial do Cárcere foi inaugurado como
“Memorial da Liberdade”, em julho de 2002, mas sua integração
ao projeto de revitalização do bairro da Luz não agradou aos
militantes e ex-presos políticos. Menos do que um espaço de
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memória, pareceu, na visão dos interessados, tratar-se de um lugar
de esquecimento,

Um espaço “higienizado”, tentando passar a
imagem de que a polícia política, local de tortura,
desaparecimento e assassinato, era um espaço
bonito. O nome - "da Liberdade" – também foi
contestado pelos militantes e pelos ex-presos
políticos, por não se referir às lutas políticas
revolucionarias e/ou de resistência à ditadura.
(COMISSÃO, s.d.)

Em janeiro de 2009 o espaço foi reaberto com a
denominação de “Memorial da Resistência” e transformado não
em um museu de coleção, mas um lugar de memória e de
educação.
A atuação de grupos que atuam em prol do
reconhecimento de práticas repressivas do Estado como crimes
contra a humanidade foi fundamental para a construção do acervo
do Memorial. Embora possamos imaginar como é doloroso
relembrar a tortura física e psicológica, a iminência da morte e da
dor, não é possível a nós, visitantes, a intensidade de tais
sentimentos.
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O Plano Museológico do Memorial trabalhou com
linhas programáticas definidas em torno da função social da
instituição. Essa função, porém, não visa a punição ou exposição
dos adversários políticos. Essa tarefa pertence às instâncias
governamentais designadas para tal fim.
•

Centro de Referência: conexão em rede com fontes
documentais e bibliográficas, ampliando o acesso a estas
informações.

•

Lugares da Memória: identificação e inventário dos
espaços da memória localizados no Estado de São Paulo,
expandindo o alcance preservacionista do Memorial.

•

Coleta Regular de Testemunhos: registro de testemunhos
de ex-presos políticos e de familiares de mortos e
desaparecidos, para a construção de um banco de dados
referencial sobre o DEOPS/SP.

•

Exposições: apresentação de exposição de longa duração,
cujo conceito gerador servirá de base para exibições
temporárias com outros enfoques, proporcionando novos
olhares sobre as questões relativas aos temas centrais do
Memorial.
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•

Ação Educativa: construção de diálogos entre o discurso
expositivo

e

desenvolvimento

o

público,
de

por

processos

intermédio
formativos

do
para

educadores (ensino formal e não formal), da realização de
visitas orientadas e da produção de materiais pedagógicos
de apoio;
•

Ação Cultural: promoção de eventos para a atualização
das discussões sobre as práticas de controle e repressão, e
as ações dos grupos de resistência durante regimes
autoritários, e até mesmo democráticos, com abordagens
multidisciplinares que possam renovar as interpretações
sobre o passado recente.
O mérito do Memorial da Resistência reside na

possibilidade da ação educativa e na disponibilização de
informações, juntamente com outros órgãos, como o Arquivo
Público do Estado.

4 RESISTÊNCIA E NÃO LIBERDADE.
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A designação de “Memorial da Resistência” e não
“Memorial da Liberdade” é perfeitamente compreensível, quando
analisamos os relatórios e testemunhos que serviram de base aos
inúmeros livros e filmes sobre os períodos ditatoriais brasileiros.
Não houve uma “libertação”. Ninguém conseguiu se
libertar do regime.
Quem sobreviveu ao DOPS, ao DOI-CODI, a OBAN,
à Casa da Vovó, ao Presídio Tiradentes, apenas para citar lugares
de memória na capital paulista, alguns entre os muitos memoriais
de repressão, não se libertou. Resistiu.
Tratava-se de não falar, não entregar, não delatar.
“Uma angústia de todos nós: teríamos nível ideológico para poder
resistir?”, como consta no depoimento de Nancy Mangabeira
Unger para o livro “Mulheres que foram à luta armada”, de Luiz
Maklouf Carvalho. Porque, segundo Percival de Souza
(“Autópsia do Medo”, biografia de Sergio Paranhos Fleury),
“muitos segredos são realmente terríveis”, referindo-se aos
depoimentos tomados de quem esteve dentro dos “porões”
protagonizando cenas que, dada sua importância para a história
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que queremos construir, não devem ser apagadas da memória
coletiva.
Os depoimentos são as memórias e recordações das
pessoas sobre seu passado. Como tal, estão submetidos a todas as
ambiguidades e debilidades da memória humana (esquecimentos,
traumas, mecanismos de defesa). Não obstante, nesse ponto, não
são consideravelmente diferentes da história como um todo, a
qual, com frequência, são distorcidas, subjetiva e vista pelo cristal
da experiência contemporânea.
O governo não foi deposto, como queriam os que
lutaram na resistência e no enfrentamento – armado ou ideológico
–, mas saiu quando sentiu que não tinha mais como se sustentar.
Por isso, falar em “Memorial da Liberdade”,
“Memorial do Cárcere” ou mesmo em Museu não traduziria a
identidade de que o lugar de memória e a própria instituição se
revestiu. O nome “Memorial da Resistência” reflete a luta pela
transformação da sociedade que, hoje, se dá pela Educação
apoiada na reflexão crítica, na abrangência de vários pontos de
vista no exame da história.
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Por isso, as ações educativas promovidas pelo
Memorial, destinadas a diferentes públicos, não apenas ao
alunado de escolas públicas e particulares, pode contribuir para a
sensibilização sobre o exercício pleno da cidadania, que se dá
prioritariamente pelo conhecimento de direitos e deveres,
advindos das mudanças históricas que levam à constituição de
políticas públicas que atendam às demandas sociais.
A localização do Memorial, além do prédio que ocupa
atualmente, também é um indício da resistência. O bairro da Luz
e o entorno, conhecido ainda como “Centro Velho”, é um lugar
deteriorado, embora diversas iniciativas políticas tenham tentado
a “revitalização”. A própria instalação do Memorial e o
aproveitamento das instalações da São Paulo Railway na
construção de espaços culturais (Sala São Paulo, Estação
Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa), e a integração com o
Metrô tiveram como finalidade “resistir” à deterioração e
reconstruir um passado.
O aparato cultural da cidade há muito se deslocou do
centro da cidade para outras regiões, como a Avenida Paulista e
bairros de classe médio-alta, como a Vila Madalena. O fenômeno
do reconhecimento da cultura da periferia é relativamente recente
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em São Paulo. No Rio de Janeiro, a visita às favelas e aos bailes
funks, a celebração da cultura “marginal”.
Esta também é uma forma de resinificar lugares e
manifestações.
O enfrentamento à truculência do governo militar não
se deu pela luta armada. A cultura foi um importante fator de
resistência, como podemos perceber pelas letras das músicas,
pelos filmes e pelas pichações nas ruas. As manifestações
duramente reprimidas pela censura nem sempre tinham êxito.
A história nos proporciona a lembrança e homenagem às
mulheres que foram presas e torturadas que resistiram e
desafiaram e assim reparar a memória de fatos singulares e
esclarecer os espaços vazios ainda presentes na história.
A memória desses tempos ficou grudada na alma das
pessoas que viveram esse episódio cruel, sobrevive a uma herança
passada por geração em geração. O silêncio em relação às provas,
os medos e inseguranças permanece como pedra fumegante que
só o tempo para suportar tal desafio.
Com o seguimento de nova abertura políticas 1964 e 1985,
35 presos políticos que viveram no regime militar perante
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violenta repressão tiveram a decisão de relatar a violação dos
direitos fundamentais. Com essa denúncia público o documento
foi mostrado para o conhecimento de todos compreende uma
importância histórica e política com a finalidade de elucidar as
estruturas das cadeias no comando da ditadura.
Esse documento, ou melhor, uma carta foi endereçada ao
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e relatava a tortura às irregularidades que sofriam na prisão,
esse documento foi chamado pelos presos de “Bagulhão” que no
linguajar dos presos era designar tanto alguma coisa sem valor
como algo perigoso.
Na atualidade com o fim do regime militar foi instaurada pelo
Governo Federal no ano de 2012 uma comissão de juristas e
professores para a Comissão da Verdade e Paz, liderada pelo
arcebispo dom Paulo Evaristo Arns, com o objetivo de investigar
os crimes no ano 1946 a 1988.
A relevância dessa ação intensifica em mostrar aos abusos de
poder que os agentes promoviam, e assim infringir os direitos
humanos e a constituição Federal de um país democrático.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora tenha ficado marcado na memória coletiva
como “Ditadura” apenas o período referente ao Governo Militar,
de 1964 a 1984, o aparato repressivo estatal moderno brasileiro
se iniciou durante a década de 1930, durante o primeiro governo
de Getúlio Vargas.
Um governo ditatorial se caracteriza pela repressão
violenta de quaisquer formas de resistência ou reivindicação de
melhores condições sociais. Não há liberdade de expressão, e as
garantias do exercício da cidadania são suspensas ou restringidas.
Entre as garantias fundamentais dos Direitos
Humanos estão à vida e a liberdade. Nos regimes ditatoriais, esses
são os principais direitos afetados.
Para que o Estado repressivo consiga manter-se na
dominância do poder, recorre a instrumentos como o
encarceramento, a tortura, o banimento. O Estado brasileiro, nos
períodos ditatoriais, usou escancaradamente desses mecanismos
para calar os opositores. O encarceramento e a tortura eram quase
a mesma coisa, pois cair nas garras da polícia repressiva
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significava sofrer as mais inimagináveis formas de maceramento
do corpo e da mente.
Alguns espaços ficaram marcados por essas tristes
finalidades. Alguns ainda permanecem como instalações
militares, embora não sejam mais praticadas as indignidades que
os fixaram na memória coletiva.
Outros, como o DEOPS (SP), foram transformados
por meio da luta de quem sobreviveu à barbárie. A resistência
implicou em não se calar, em insistir em contar a história como
ela aconteceu realmente, não como foi retratada nos livros
escolares e disseminada como verdade absoluta.
Na busca de entender o que realmente é prisão no
Brasil, me deparo com estudos que as prisões surgiram da
necessidade de diminuir a criminalidade e nem responder a esses
fatos, mas uma forma dos governantes disseminar o medo da
desordem social a aquele que as atitudes ameaçavam a sociedade.
No regime militar a perseguição encarcerava os subversivos
aquelas pessoas que eram contrarias ao regime, com pensamentos
e crítica que era chamada de ameaçadores a ordem pública,
opositores.
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Toda essa repressão tinha a finalidade de privar de
liberdade às pessoas que tinham comportamento ou pensamentos
e pronunciamentos diferentes dos padrões da ordem estabelecidas
e assim eliminar os opositores do regime.
Visitar o museu Memorial da Resistencia é interagir
em um cenário realista de uma cela no quais presos políticos
escreviam seus nomes nas paredes da cela, celas minúsculas e
insalubres uma realidade nada fácil para visitantes. Há relatos de
presas em áudio relatando a sua trajetória no referido local,
paredes cinza e frias e muitas vezes sobre a escolta de policiais ia
para o pátio tomar sol, no qual apenas um raio de sol penetrava
naqueles buracos do assim chamado pátio.
Esse momento vivenciado por todos que fizeram parte da
história triste e que nós brasileiros temos vergonha de relatar, mas
que fique eternizado em nossa memorias para que seja um
aprendizado não voltemos a ter esses episódios. A população do
nosso país que tanto lutou pela Anistia, pelas Diretas já e por uma
nova constituição, e que sempre tenha como lema e orgulho a
nossa bandeira Nacional, ORDEM E PROGRESSO.
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Temos que ressaltar e lembrar a luta das mulheres que
também foram hostilizadas nesse período, a começar pelos
direitos civis nos quais colocava a mulher como cidadãs de
segunda categoria, não podendo decidir sobre qualquer assunto,
cabia ao homem tomar todas as decisões referentes a casa e
família
Nas celas e prisões carcerárias as mulheres eram tratadas
como auxiliares dos homens, e na rotina diária cabia ao homem a
projeções políticas e social o papel que cabia a elas eram de serem
secundárias, viver a sombra dos homens.
Nas lutas pelos direitos civis já que não eram reconhecidas
como produtoras e nem chefes de família, a luta das mulheres no
campo profissional esbarrava no machismo, pois sua renda de
trabalhadora era complementar o sustendo da família cabia ao
homem. Foi com essas mazelas da vida que as mulheres se
reuniram em grupos de mães, e outros movimentos feministas
para reivindicar seus direitos civis, participar da vida pública não
como coadjuvante mais como protagonista deste cenário.
A memória, a lembrança para contar essas histórias
possibilita o desenvolvimento da participação feminina em todos
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os setores da sociedade, contribuindo para a consolidação da
igualdade entre as pessoas e da democracia.
Memórias de um momento da história dita como anos de
chumbo, no qual professores cantores e políticos foram calados,
expulsos do país e assim os governantes executavam a política
educacional com duas principais finalidades a construção da mão
de obra, e a segunda o comportamento moderado e obediente dos
jovens, aliada a tudo isso um ensino rígido escolar alicerçado no
medo no temor e assim aumentar a produtividade econômica do
país.
A relação da palavra com a memória nem sempre é fácil.
Um objeto só passa a existir quando o denominamos como tal.
Por isso, a denominação do espaço do antigo DOPS (SP), lugar
de memórias amargas, dolorosas, vergonhosa, como “Memorial
da Liberdade” não foi aceita por quem viveu um tempo em que
não havia liberdade para falar, para exigir, para exercer. O que
houve foi resistência, enfrentamento, sobrevivência. Sobreviver
para contar.

Para narrar, muitas vezes com lágrimas, em

discursos interrompidos pela dor das lembranças, o que não pode
ser dito por décadas. E só pode contar quem resistiu. Só resistiu
quem lutou.
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Recomendamos a leitura de “Novas diretrizes em
tempos de paz”, de Bosco Brasil, como um ponto de partida para
conhecer um pouco mais sobre a política repressiva no governo
de Getúlio Vargas. O texto tem passagens emocionantes, da qual
destacamos um trecho que pode bem representar a perplexidade
de quem foi perseguido e torturado pelos regimes ditatoriais:
"Aqui estou para entender, ó Deus, já que me tratas
assim, que crime cometeu contra vós nascendo? Mas se nasci já
compreendo que crime cometeu... Aí está motivo suficiente para
vossa justiça e rigor, porque o crime maior do homem é ter
nascido. (...) Só queria saber, para apurar meus cuidados – além
do crime de nascer – que outro crime cometeu para me castigares
ainda mais? Não nasceram também todos os outros? Pois se os
outros nasceram, que privilégios tiveram que jamais gozei? (...)
Que lei, justiça ou razão pôde recusar aos homens privilégio tão
suave, exceção tão única, que Deus deu a um cristal, a um peixe,
a uma fera e a uma ave?"
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADAS NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA
PSCANÁLITICA
LEITE, Eliana Saraiva9

RESUMO
Os contos de fadas exercem um fascínio, tanto em crianças como em
adultos, mas essas histórias vem correndo um risco de perder seu
lugar na educação infantil, por conta de histórias curtas e cheias de
gravuras, que tornam a leitura mais rápida em sala de aula. Esse tipo
de literatura vem contribuindo com o desenvolvimento das crianças
dentro e fora da escola, por isso é interessante aproveitá-los na
formação dos alunos desde seus primeiros anos de vida. Essas
histórias vem ajudando as crianças em questões de conflitos, pois
através da interação e identificação conseguem resolver esses
problemas internos a partir de um aprendizado lúdico por conta da
magia que estes textos trazem. Apesar de todos os avanços
tecnológicos, esse gênero continua a encantar a todos até os dias de
hoje, principalmente as crianças. O presente artigo tem como objetivo
compreender a importância dos contos de fadas para o processo de
9
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aprendizagem na Educação Infantil na perspectiva psicanalítica, pois
esse olhar trouxe contribuições para compreendermos como é possível
os alunos da educação infantil se desenvolverem através da leitura ou
contação dos contos de fadas. Para a produção do artigo foi utilizado
o método de revisão da literatura a respeito de toda a temática,
baseando-se em livros, artigos científicos, revistas e monografias. Essa
pesquisa visa contribuir com a ampliação dos conhecimentos sobre os
contos de fadas na Educação Infantil e possibilitar que professores
busquem essa expansão e assim fazer uso desse recurso em sua
prática pedagógica de forma que contribua para o processo de
aprendizagem das crianças de forma efetiva.
Palavras-chave: Contos de Fadas; Aprendizagem; Educação Infantil;
Psicanálise.

ABSTRACT
Fairy tales exude a fascination; both in children and adults, but these
stories run the risk of losing their place in early childhood education,
because of short stories and full of pictures that make reading faster in
the classroom. This type of literature has contributed to the
development of children in and out of school, so it is interesting to use
them in the training of students from their earliest years. These stories
help children in conflicts, because through interaction and identification
they can solve these internal problems through a playful learning due
to the magic that these texts bring. Despite all the technological
advances, this genre continues to delight everyone to this day,
especially children. The aim of this article is to understand the
importance of fairy tales for the learning process in Childhood
Education from a psychoanalytical perspective, since this view has
contributed to understanding how it is possible for children 's students
to develop through reading or counting the stories of fairies. For the
production of the article was used the method of literature review on the
whole subject, based on books, scientific articles, journals and
monographs. This research aims to contribute to the expansion of
knowledge about fairy tales in Early Childhood Education and enable
teachers to seek this expansion and thus make use of this resource in
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their pedagogical practice in a way that contributes to the learning
process of children in an effective way.
Keywords:
Fairy
Psychoanalysis.

Tales;

Learning;

Childhood

Education;

1. INTRODUÇÃO
Os contos de fadas exercem um fascínio tanto em
crianças como em adultos, mas essas histórias vem
correndo um risco de perder seu lugar na educação infantil,
por conta de histórias curtas e cheias de gravuras, que
tornam a leitura mais rápida em sala de aula. Porém para
as crianças, mesmo com todos os avanços tecnológicos,
esse fascínio persiste até os dias de hoje e por isso essas
histórias podem e devem ser aproveitadas na formação
dos alunos desde os primeiros anos de vida, pois
contribuem na construção de sua identidade e também
com a sua aprendizagem de leitura e escrita.
Esse tipo de literatura existe há muitos anos e no
início eram elaborados para os adultos e mais tarde com
as transformações sociais a partir no novo olhar para a
infância que o escritor e poeta Charles Perrault (1628341
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1703)

os

adapta

retirando

elementos

que

eram

inadequados as crianças e inserindo a moral da história no
fim dos contos. (SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2009).
Os estudos são diversos a respeito dos contos de
fadas,

mas

sempre

busca-se

a

necessidade

de

aprofundarmos, principalmente quando o assunto causa
um forte encantamento que persiste na atualidade, além de
trazer muitas contribuições para a aprendizagem das
crianças dentro e até mesmo fora do contexto educacional.
O que nos leva ao objetivo desse artigo que é o de
compreender a importância dos contos de fadas para o
processo de aprendizagem na Educação Infantil na
perspectiva psicanalítica. A pesquisa foi elaborada a partir
do método de revisão da literatura e baseou-se em livros,
artigos científicos, revistas e monografias que abordavam
a temática dos contos de fadas, a suas contribuições para
o processo de aprendizagem da criança no contexto
educacional visando a perspectiva da psicanálise. Com
isso para adentramos ao tema foi necessário conhecer sua
origem para depois fundamentarmos a relação que os
contos de fadas exercem na aprendizagem da criança que
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se encontra no nível de ensino infantil a partir do olhar
psicanalítico com a finalização de compreender a
importância desse gênero literário para a Educação Infantil.
Essa pesquisa visa contribuir com a ampliação dos
conhecimentos sobre os contos de fadas na Educação
Infantil e possibilitar que professores busquem essa
expansão e assim fazer uso desse recurso em sua prática
pedagógica de forma que contribua para o processo de
aprendizagem das crianças de forma efetiva.

2. OS CONTOS DE FADAS: UM BREVE HISTÓRICO

Os contos de fadas existem a muito tempo, há
registros de contos em colunas e papiros egípcios o que
nos aponta o quanto esse tipo de literatura é antigo. De um
modo geral, os contos de fadas são histórias que nem
sempre condiz com a realidade e fazem uso da imaginação
para a distração das pessoas, além de permitir a
verbalização dos problemas da humanidade. Essas
histórias até o século XVII, eram designadas para todas as
pessoas e “estavam relacionados a uma tradição narrativa
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baseada especialmente na fala das mulheres camponesas,
que reproduziam histórias folclóricas e expressavam sua
inconformidade com os valores feudais”. (ANDRADE, 2014
p. 51).
A maior parte da literatura nos mostra que os
contos de fadas são de origem celta e no início esses
contos tratavam da temática do amor, mas não aquele
amor puro que se imagina, não eram contos sutis, pois
abordavam sobre assuntos como: a morte, o ódio, a
vingança e luta, motivo pelo qual não era apropriados para
as crianças. Os contos relacionavam-se com” mitos e
lendas locais, de modo que reinterpretavam os eventos do
cotidiano de uma sociedade”. (ANDRADE, 2014 p. 52).
Schneider e Torossian (2009), ainda a respeito
dos contos de fadas nos ressaltam que:
O surgimento dos contos de fadas perde-se
no tempo. A literatura registra que são
histórias transmitidas oralmente de geração
a geração e que, mesmo com toda a
tecnologia existente, mantêm seu espaço de
destaque narrativo junto à infância. Já não se
reservam apenas à função de distração ou
de acalanto ao sono das crianças, mas seu
poder se expressa na magia e na fantasia
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que despertam no infante. Tornam-se, assim,
alvo do estudo científico de diversas ciências
do conhecimento e do desenvolvimento
infantil, como a Pedagogia, a Psicologia e,
em especial, a psicanálise. (p. 133-134).

As alterações dos contos de fadas, para que se
tornassem o que são hoje em dia e apropriados para as
crianças, iniciou a partir das mudanças sociais com a
Revolução Industrial, pois é nesse contexto que a infância
passa a ter outro olhar. A criança passa a ser valorizada
pela ideologia burguesa que estabelece a instituição família
como contribuinte para manter-se como classe social e
com isso novas ferramentas e mecanismos aparecem
como forma de prezar a vida das crianças, “como os
brinquedos, os livros, a psicologia infantil, a pedagogia e a
pediatria”. No entanto esse reconhecimento pela infância
era mais uma forma de representar a criança para a
sociedade de maneira simbólica, “sendo assim a infância
era de interesse dos adultos”. (BASTOS, 2015, p. 26).
Outra instituição que veio colaborar com a
ideologia burguesa foi a escola, que com o tempo passou
a ser obrigatória e com isso crianças que trabalhavam nas
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fábricas passam a frequentar a instituição, trazendo assim
marcas evidentes para a literatura infantil, pois com o
crescimento industrial que a sociedade vivenciou nessa
época da Revolução Industrial as obras literárias infantis
transformaram-se em mercadoria. (BASTOS, 2015). E
assim, nesse contexto é que:
Foram aperfeiçoando cada vez mais as
imagens e a língua fazendo com que
facilitasse o surgimento de novos gêneros
literários se adequando as situações
recentes, trabalhando com a realidade.
Como essas literaturas eram trabalhadas nas
escolas, as mesmas tinham o papel de
avaliar se a linguagem estava adequada com
a escolarização das crianças, ou seja, as
obras literárias passavam por uma espécie
de refinação da escola. (BASTOS, 2015, p.
27).

Quem faz nascer de fato os contos para as
crianças é Charles Perrault, que foi um escritor e poeta
francês do século XVII, adaptando as histórias populares
que ouvia e reescrevendo-as, era retirado partes que
possuíam elementos inadequados para as crianças e
introduziu a famosa moral da história no fim dos contos,
346

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

com o interesse de satisfazer a corte francesa, que no
período encontrava-se em desavenças religiosas entre os
protestantes e os católicos. As histórias do autor que se
destacaram estão presentes no livro: Contos da mãe
Gansa de 1697 e são: A Bela Adormecida no Bosque,
Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas,
As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O
Pequeno Polegar. (BASTOS, 2015; FALCONI; FARAGO,
2015; ANDRADE, 2014). Apesar desses escritos serem
denominado contos de fadas, essas quase não estão
presentes nos textos, no caso do autor foi sua preferência
inserir “figuras humildes, como lenhadores, serviçais,
aldeões,

damas

e

cavaleiros”.

(SCHNEIDER;

TOROSSIAN, 2009, p. 135-136).
E mais tarde no século XIX, surge outros autores
de contos de fadas para as crianças que são os famosos
irmãos Jacob e Wilheelm Grimm, na época ocorreu uma
preocupação linguística e os irmão estudaram o contexto e
assim suas publicações resultaram nas seguintes histórias,
traduzidas para o português: A Bela Adormecida, Os
Músicos de Bremen, Os Sete Anões e a Branca de Neve,
347

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Corvo, As
Aventuras do Irmão Folgazão, A Dama e o Leão. Outros
autores dessa época que deram ênfase a literatura infantil
foram: Hans Christian Andersen, poeta e novelista
dinamarquês, a Condessa de Segur (1856), Lewis Carroll
(1865), com o Alice no país das maravilhas e, finalmente,
Collodi, que em 1883, publica Pinóquio. (FALCONI;
FARAGO, 2015).
Apesar de no início esses autores trazerem
entretenimento através dos contos de fadas já era possível
verificar que a proposta não foi somente essa, no caso de
Perrault, foi a “ideia de moralizar e instruir ensinamento ao
indivíduo, a princípio adulto e posteriormente crianças”. Já
para os irmão Grimm, cujo as obras eram diferente de
Perrault, pois não foi elaborada com o destino de leitura
para a corte e sim com o “objetivo preservar o patrimônio
literário do povo alemão, sendo um acervo para todos”.
(FALCONI; FARAGO, 2015).
Ainda sobre os irmãos Grimm Alberti (2014 apud
FALCONI; FARAGO, 2015, p. 91) nos afirma que na
Alemanha no século XIX, os irmãos viajam pelo interior do
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país na busca de acervos de histórias folclóricas, coletando
dados linguísticos nas fontes, com o objetivo de levantar
elementos que fundamentassem o estudo da língua alemã,
“procurando registrar as palavras pronunciadas, no
contexto linguístico dos contos relatados”. Com o tempo os
irmão mudaram o objetivo de suas produções, que passam
a ter efetivamente como principal público as crianças.
De acordo com Coelho (2003, p. 23):
Em meio à imensa massa de textos que lhes
servia para os estudos linguísticos, Os
Grimm foram descobrindo o fantástico
acervo de narrativas maravilhosas, que,
selecionadas entre as centenas registradas
pela memória do povo, acabaram por formar
a coletânea que é hoje conhecida como
Literatura Clássica Infantil. (Apud FALCONI;
FARAGO, 2015, p. 91).

O que levou a essa mudança de público foi o
contexto social da Europa na época

que apresentou

transformações culturais, pois vinha se construindo uma
nova concepção a respeito da infância. (FALCONI;
FARAGO, 2015).
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É anda no século XIX que os contos de fadas
chegam no Brasil e em Portugal, como os conhecemos
hoje, mas eram denominado de Contos da Carochinha, que
segundo Radino (2003 apud SCHNEIDER; TOROSSIAN,
2009, p. 137-138). Esse termo “carochinha” por significar
carocha ou bruxa, acaba dando um sentido errôneo para
as histórias, porém só no final do século XX passam a ser
chamados de contos de fadas. No período tinham
aproximadamente 61 contos populares.
Um dos autores de destaque no Brasil, na produção
de contos de fadas é o Monteiro Lobato com suas histórias
sofisticadas, que bonecas de pano ganham falam e
sabugos de milho se transformam em geniais cientistas. O
autor confere a publicação de 26 títulos direcionados ao
público

infantil,

além

de

influenciar

autores

contemporâneos como Ziraldo, Ana Maria Machado e Ruth
Rocha.
Como características desses contos Pereira, Souza
e kirchof (2012, p. 63 apud ANDRADE, 2014, p. 54) nos
relata que as principais são:

350

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

surgiram da tradição folclórica celta;
podem ou não ter seres mágicos;
apresentam situações que acontecem
em um espaço e tempo indeterminados;
acontecem fora da realidade conhecida;
as personagens convivem naturalmente
com os animais metamorfoseados, os
encantamentos e a magia;
os heróis percorrem caminhos árduos, os
quais representam seu ritual de iniciação
à vida adulta. Nesses caminhos, eles
precisam superar obstáculos e enfrentar
provações.
o prêmio que os heróis recebem após
vencer
a
luta
relaciona-se
ao
autoconhecimento, à libertação e ao
amor (geralmente consiste em um
casamento com a donzela);
esses
contos
são
considerados
documentos históricos e surgiram da
tradição oral secular. Foram modificados
de acordo com a sociedade e a cultura
que se apropriou deles ao longo do
tempo;
em seu conteúdo, encontramos aspectos
fundamentais da vida humana, como o
medo, o amor, o ódio, o egoísmo etc.;
as fadas são figuras femininas lendárias,
com poderes sobrenaturais, e são
capazes de interferir no destino humano.

Essa características é que tornam os contos de
fadas diferente de outras histórias. Ainda Cashdan (2000),
afirma que esse tipo de literatura possuiu “quatro etapas: a
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travessia, a viagem ao mundo mágico; o encontro com o
personagem do mal ou o obstáculo a ser vencido; a
dificuldade a ser superada; e a conquista (destruição do
mal); a celebração da recompensa”. Mesmo os contos mais
recentes apesar de mudanças em relação ao olhar da
infância,

segundo

Zilberman

(1998)

estes

contos

contemporâneos seguem “uma linha narrativa que retrata
personagens que internalizam várias crises do mundo
social”, mantendo assim características que são muito
importantes para que esse tipo de literatura encante as
crianças e ainda contribua com questões do seu
desenvolvimento.

(Apud

SCHNEIDER;

TOROSSIAN,

2009, p. 135 e 138).

2.1 OS CONTOS DE FADAS E A APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO

INFANTIL

NA

PERSPECTIVA

PSICANÁLITICA

Os contos de fadas, ao contrário do que parece,
tratam de problemas sérios, mas de uma forma lúdica para
as crianças e até mesmo para os adultos. Porém a
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pesquisa irá abordar a temática dos contos de fadas na
Educação Infantil e com isso o foco será nas crianças. Essa
literatura

leva

as crianças

a

diversas

formas de

aprendizagens, indo da imaginação a realidade, pois nelas
o

“processo

de

desenvolvimento

cognitivo

vai

se

construindo aos poucos a cada nova descoberta”. (PAULA;
COSTA, 2016, p. 5).
Para que a literatura dos contos de fadas possam
contribuir com a aprendizagem das crianças é preciso que
esse tipo de literatura faça parte de seu cotidiano, através
desse contato é possível alcançar um conhecimento
previsto ou até mesmo outros que nem imaginamos, pois
segundo a afirmação de Coelho (2003 apud PAULA;
COSTA, 2016, p. 5), quando esses tipos de histórias
despertam nas crianças o prazer em ouvi-las, passam a
exercer um papel importante em sua formação, “pois
estimula a criatividade, a imaginação, a brincadeira, a
leitura, a escrita, a música, o querer ouvir novamente,
desenvolvendo dessa forma a oralidade nas crianças
dessa faixa etária”. Ainda Nicoletti e Souza nos afirmam a
partir do ponto de vista de Bettelheim que:
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Os contos de fadas são diferentes de
qualquer outro gênero da literatura infantil,
conduzindo a criança a descobrir a sua
identidade
e
oralidade,
propondo
experiências cotidianas que são de extrema
importância para o seu desenvolvimento e
sua formação. Esses contos não falam
apenas de fantasias, mas também sobre
situações que as crianças vivenciam na
realidade, levando-as a refletir sobre os
desafios que precisam enfrentar no dia a dia
(BETTELHEIM,
2002,
p.
23
apud
NICOLETTI; SOUZA, 2015).

Assim fica evidente que os contos de fadas não são
apenas histórias para entreter as crianças, mas que é mais
um recurso pedagógico que o professor pode usar na sala
de aula para auxiliar no processo de aprendizagem das
crianças na Educação Infantil, pois através da relação com
essas histórias pode surgir o estimulo de diversos
sentimentos na criança e a mesma pode vivenciá-los por
meio

da

imaginação,

além

de

proporcionar

o

desenvolvimento da habilidade em resolver os problemas
que surgem no seu cotidiano dentro e fora da escola e
também essa interação pode instigar os alunos a
construção de outras formas de se expressarem como:
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desenhar,

escrever, usar a música, o teatro e o ouvir

novamente a história, o que ocorre com muita frequência
quando gostam do que ouvem. (PAULA; COSTA, 2016).
Quem convive com crianças sabe o quanto
elas gostam de escutar a mesma história
várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la, de
apreendê-la em seus detalhes, de cobrar a
mesma sequência e de antecipar as
emoções que teve da primeira vez. Isso
evidencia que a criança que escuta muitas
histórias pode construir um saber sobre a
linguagem escrita. (BRASIL, 1998, p.143).

Essa situação do contar história também colabora
com a aproximação entre educadores e educandos e entre
pais e filhos. A atmosfera que surge ao folhear as páginas,
a observação detalhada de gravuras pode dar origem a
diálogos que não surgiriam em outras ocasiões.

Os

momentos de interação com as histórias e com quem as
conta (professores ou os pais) é o que contribui com a
formação das crianças e os contos de fadas, por conta de
suas características de simplificar as questões que fazem
parte da vida e encontramos nos contos sempre um
“dilema

existencial

de

maneira

breve

e

incisiva”.
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(BETTELHEIM, 2002, p. 10). Isso permite com que as
crianças aprendam a lidar com problemas internos, ou seja,
“a criança precisa entender o que está se passando dentro
de seu consciente para que possa também enfrentar o que
se passa em seu inconsciente”, mais especificamente
ajuda a criança a entender valores e condutas humanas
necessárias para o convívio em sociedade quando analisa
internamente a divisão que acontece entre personagens
bons e maus, fortes e fracos. (BETTELHEIM, 2002, p. 7).
De acordo com Hugo (2009 apud PAULA; COSTA,
2016, p. 7) os contos de fadas contribuem de forma
favorável na formação da personalidade, “através da
assimilação dos conteúdos da estória as crianças
aprendem que é possível vencer obstáculos e saírem
vitoriosos”. A própria identificação da criança com os
personagens ou com os fatos narrados nas histórias se
tornam

componentes

formadores

de

opinião

pelo

envolvimento que provocam. Cada história tem vários
níveis de significados. Aliás pode ter vários significados
para a mesma pessoa em cada um de seus estágios de
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desenvolvimento no momento de exposição a esta
determinada história.
Os saberes trazido pela psicanálise foi o que
possibilitou toda essa compreensão dos contos de fadas e
a sua contribuição para a aprendizagem das crianças, pois
o olhar sobre o seu desenvolvimento se ampliou e também
nos trouxe as questões que podem interferir nesse
processo. De acordo com Franco e Albuquerque (2010):
A reflexão psicanalítica aplicada ao domínio
pedagógico permitiu reconhecer a enorme
diversidade de fatores envolvidos na
aprendizagem. Um dos seus contributos,
especialmente importante, adveio do relevo
dado aos aspectos mais escondidos na
educação
e
na
aprendizagem,
nomeadamente os aspectos inconscientes
da relação educativa. Tal não significa uma
tentativa reducionista de explicação do
processo de aprendizagem. Pelo contrário,
diferentes contribuições da perspectiva
psicanalítica têm incentivado a uma
compreensão
e
colaboração
transdisciplinares na abordagem das
questões que se referem à aprendizagem. O
próprio Freud marcou esta abertura,
considerando a aprendizagem humana como
um conceito que não é unitário, mas muito
variável e complexo, ao ponto de, nem a
Psicanálise nem a Educação, separadas ou
em conjunto, poderem pretender ser os
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únicos árbitros da verdade e de produção de
conhecimento sobre ela. (p. 175).

Ainda os autores nos ressaltam que:
(...) a compreensão do processo de aprender
numa perspectiva psicanalítica valoriza o
aluno e o seu mundo intrapsíquico, mas tem
de igual modo em conta o professor e a sua
influência,
reconhecendo
ainda
a
importância do contexto físico, social,
histórico e interativo em que decorre a sua
relação. (FRANCO; ALBUQUERQUE, 2010,
p. 176).

Por isso é preciso que o professor saiba como inserir
os contos de fadas no cotidiano escolar das crianças,
conhecer os personagens e como será feita a leitura, pois
a maior parte da sociedade veem essas histórias de forma
negativa e por conta de ser muito recente essa
preocupação com a infância e a educação de crianças
cada vez mais pequenas, a cultura que dominou foi a de
proteger as crianças das maldades do mundo, construindo
o pensamento de os homens são unicamente bons o que
até mesmo a criança sabe não ser verdade, pois nem

358

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

mesmo ela própria são boas sempre, assim nos afirma
Bettelheim (2002) que:
(...) a crença prevalecente nos pais é de que
a criança deve ser afastada daquilo que mais
a perturba: suas angústias amorfas e
inomináveis, suas fantasias caóticas,
raivosas e mesmo violentas. Muitos pais
acreditam que só a realidade consciente ou
imagens agradáveis e otimistas deveriam ser
apresentadas à criança - que ela só deveria
se expor ao lado agradável das coisas. (p.
12)

Alguns podem contestar o fato de apresentar
assuntos pesados para crianças, mas é justamente aí que
este tipo de literatura se destaca porque consegue
trabalhar problemas de ordem interior, problemas graves
de forma sutil e às vezes até com um toque de humor.
Mostra que se tivermos força de vontade, de alguma forma
teremos uma recompensa no final. Levando para o
ambiente educacional uma história apresentada em sala de
aula faz surgir vários problemas e com eles uma discussão
sadia em que se traga à tona também a solução deles em
benefício das crianças, do professor e até do bom
andamento das aulas. Afinal, no processo de ensino359
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aprendizagem o lado emocional não deve ser deixado de
lado, pois através das descobertas que podem ser feitas, o
professor terá uma orientação importante que poderá ser
decisiva em suas tomadas de decisões. (OLIVEIRA, 2010).
O papel do professor é fundamental para que os
contos de fadas estejam presentes na vida escolar das
crianças, além de poder incentivar os pais a leituras dos
contos em casa. Afinal é preciso que o professor
compreende a sua utilização para que de fato seja um
recurso pedagógico favorável e não apenas uma forma de
entreter os alunos, pois a literatura principalmente a dos
contos de fadas criam situações em que as crianças podem
vivenciar através da imaginação situação que fazem parte
de sua vida o até mesmo situações inesperáveis, mas ao
terem esta interação as possibilita se expressarem diante
dos problemas e de buscar as soluções. (OLIVEIRA, 2010).
Segundo o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (RCNEI) a respeito da leitura de histórias
inclusive os contos de fadas para as crianças nos diz que:
(...) é um momento em que a criança pode
conhecer a forma de viver, pensar agir e o
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universo
de
valores,
costumes
e
comportamentos de outras culturas situadas
em outros tempos e lugares que não os seu.
A partir daí ela pode estabelecer relações
com a sua forma de pensar e o modo de ser
do grupo social ao qual pertence. (BRASIL,
1998, p. 143).

Os contos de fadas oferecem essa contribuição
quando apresentam suas figuras mágicas como fadas,
bruxas e vilões. Eles apresentam as lutas de crianças como
João e Maria e jovens como a Cinderela que batalham por
um objetivo, seja material ou sentimental, ensinando a
persistência, mostrando que surgirão obstáculos que
devem ser superados. Ensinam também a esperança e o
romantismo quando a narrativa termina com um abraço dos
pais na segurança do lar depois de enfrentados desafios e
vencidos os perigos, ou com um beijo do amado príncipe
formoso

em

envenenamentos,

seu

cavalo

humilhações

branco
e

outros

depois

de

infortúnios.

(FALCONI; FARAGO, 2015).
Os contos de fadas podem ser encarados como uma
forma de arte única e está arte, sua riqueza de detalhes e
a atmosfera que inspira a leitura deles, faz com que a
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criança realmente se interesse e se envolva no enredo
trabalhando seus significados internamente e trabalhando
seus medos e conflitos internos que ainda não consegue
explicar para ninguém, nem mesmo aos pais. E aqui o
professor pode construir este olhar promovendo na sala de
aula momentos de leitura desses contos, para que assim a
criança possa a vir a se expressar, além de contribuir para
a ampliação do seu vocabulário e com o aprendizado da
sua escrita. (BETTELHEIM, 2002).
O pensamento e a atitude positiva diante das
adversidades da vida nos ajudam a enfrentar e resolver
problemas internos e externos e com as crianças não é
diferente. Mesmo sendo crianças e não tendo muita noção
do futuro, elas também precisam de incentivo e mensagens
que as sustentem durante o processo de formação de sua
visão de mundo que ainda não está completa. Por isso é
muito relevante a leitura dos contos de fadas em sala, pois
a interação do alunos com estas histórias auxiliam no seu
desenvolvimento e ao mesmo tempo proporciona a
construção de um relacionamento harmonioso com o seu
meio social e familiar.
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2.2 A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Houve um tempo em que os contos de fadas
começaram a ser esquecidos, pois muito foram os
argumentos de que eram violentos e de serem histórias
irreais, além dos seus aspectos dramáticos serem
exagerados. A chegada da psicanálise nos possibilitou
construir um novo olhar sobre o desenvolvimento das
crianças e mostrou o quanto é relevante que os contos
permaneçam em suas vidas inclusive nas escolas. Já para
as crianças mesmo com todos os avanços tecnológico que
vemos hoje nunca se perdeu seu encantamento, pois ainda
as crianças mostram em suas brincadeiras o desejo de
serem os personagens que fazem parte dessas histórias,
como por exemplo, o príncipe, a princesa, as fadas, o herói
e etc. (BETTELHEIM, 2002; BASTOS, 2015).
Anteriormente foi possível compreender que
este gênero da literatura contribui na formação da criança,
pois possui características de simplificar situações do
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cotidiano e dos vários problemas que existe na sociedade,
assim cria-se a possibilidade de a criança se identificar com
esse contexto e poder praticar as suas habilidades de
resolver essas questões de uma forma lúdica, usando o faz
de conta, mas que internamente a ajuda com assuntos de
seu inconsciente que se torna consciente por causa desse
processo tão simples que é a leitura de um conto de fadas.
(BETTELHEIM, 2002; BASTOS, 2015).
Os contos de fadas conseguem abordar diversos
assuntos de um modo artístico e encantador como, por
exemplo, a morte, a inveja, a maldade das pessoas e os
conflitos entre o bem e o mal, mas por esse modo simples
e instigante a criança aprecia tanto as histórias ao ponto de
querer sua repetição o que faz com que ela veja e se
identifique de várias formas e em diversos períodos de sua
vida, é uma forma de expressão, um jeito de se comunicar
com suas emoções internas. (BETTELHEIM, 2002;
BASTOS, 2015).
Enquanto divertem a criança, os contos de
fadas a esclarecem sobre si e favorecem o
desenvolvimento de sua personalidade.
Essas histórias dirigem a criança à
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descoberta de sua identidade e também
sugerem
as
experiências
que
são
necessárias para desenvolver seu caráter.
Também
declaram
que
uma
vida
compensadora e boa está ao alcance da
pessoa, mas apenas se ela não se intimidar
com as lutas do destino. (BASTOS, 2015, p.
35).

Ainda nos salienta Bettelheim (2002):
Os contos de fadas são ímpares, não só
como forma de literatura, mas como obras de
arte integralmente compreensíveis para a
criança como nenhuma outra forma de arte o
é. Como sucede com toda grande obra de
arte, o significado mais profundo do conto de
fadas será diferente para a mesma pessoa
em vários momentos de sua vida. A criança
extrairá significados diferentes do mesmo
conto de fadas, dependendo de seus
interesses e necessidades do momento. (p.
20).

Se as crianças forem respeitadas como indivíduos
em formação desde a tenra idade muito provavelmente se
tornarão adultos emocionalmente maduros e capazes de
exercer sua independência em total plenitude. Segundo
Meireles (1979: 64 apud OLIVEIRA, 2015, p. 48), é preciso
que a literatura infantil continue de forma tradicional, tanto
365

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

na oralidade como na escrita, pois esse processo vem
ajudando com a comunicação entre os seres humanos
desde muito pequenos, pois as histórias ultrapassam o
tempo e as distância e colaboram com a formação de uma
identidade, é um acumulo de “ensinamentos, de estilos de
pensar, moralizar e viver, o mundo parece tornar-se fácil,
permeável a uma sociabilidade que tanto se discute”. Essa
literatura tradicional possui especificidades, pois é diversa
em cada país e a mesma em todo o mundo. Por conta da
região pode ocorrer alterações em uma mesma experiência
humana, e mesmo assim pode ser igual em seus ímpetos
e idênticas nos seus resultados. “Se cada um conhecer
bem a herança tradicional do seu povo, é certo que se
admirará com a semelhança que encontra, confrontando-a
com a dos outros povos. (...) É um humanismo básico, uma
linguagem comum, um elo entre as raças e os séculos”.
Os contos de fadas se torna um tanto quanto
especial na educação infantil porque se aproxima bastante
de uma brincadeira e com isso a criança pode exteriorizar
seus medos e conflitos através de sua capacidade de
simbolizar. Como nos expõe o autor Monteiro Lobato de
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acordo

com

Radino

(2003

apud

SCHNEIDER;

TOROSSIAN, 2009, p. 138) que:
(...) o livro, a história ou mesmo o conto de
fadas são vividos e experimentados pelas
crianças como um agente transformador,
auxiliando-as na construção de sua crítica,
de sua criatividade e, sobretudo, de sua
liberdade, pois, neles, elas aprendem
brincando.

E esse mecanismo se torna presente com a leitura
de contos de fadas, é o aprender brincando, por conta do
toque de magia e o clima fantástico que essas histórias
proporcionam. Porém de acordo com Coelho (2006, p. 11
apud NICOLETTI; SOUZA, 2015, p. 2):
Para que história seja enriquecedora, é
necessário que narrador e ouvinte caminhe
lado a lado, ocorrendo assim uma troca de
sentimentos, fazendo com que ambas as
partes saiam do ambiente real para o mundo
da fantasia, mas o narrador precisa saber a
importância que tem a história, e que ele
apenas
irá
narrar,
emprestar
sua
expressividade cuidando para recriar a
linguagem oral, sem os desafios propostos
pela escrita e fazer a escolha do conto
pensando na faixa etária das crianças.
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Por isso é de extrema importância que os
professores que atuem com as crianças na Educação
Infantil compreendam a função pedagógica que vai resultar
na ação educativa dos contos de fadas sobre as crianças,
pois

essas

histórias

contribuem

para

o

seu

desenvolvimento despertando nelas a criatividade, a
autonomia e a criticidade. Além de lhes proporcionar um
efeito duplo, como notou a autora Amarilis Pavoni a partir
de vivências com a contação dos contos de fadas em sala
de aula, porque essa histórias causaram um efeito
harmonioso entre as crianças dando-lhes possibilidades na
aprendizagem da escrita e da leitura, que passam a ser
satisfatória e também ocorreu uma melhora de um modo
geral em todos os estudos. (OLIVEIRA, 2015).
Porém a criança necessita por si só identificar os
motivo pelo qual os contos de fadas são interessantes, pois
corre-se o risco de se perder todo o encantamento se for
um adulto ou no caso o professor que fizer isso, ou seja, a
criança a partir de sua autonomia e de ouvir repetidas
vezes essas histórias constrói sua forma de se relacionar
com a história como nos ressalta Bettelheim (2008):
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Explicar para uma criança porque um conto
de fada é tão cativante para ela, destrói,
acima de tudo, o encantamento de história,
que depende, em grau consideravelmente,
de criança não saber por que está
maravilhada. E ao lado do confisco deste
poder de encantar vai também uma perda de
potencial da história em ajudar a criança a
lutar por si só e dominar exclusivamente por
si só o problema que fez a história
estimulante para ela. As interpretações
adultas, por mais corretas que sejam, rouba
da criança a oportunidade de sentir que ela,
por sua própria conta, através de repetidas
audições e de ruminar acerca da história,
enfrentou com êxito uma situação difícil. Nós
crescemos, encontramos sentido na vida e
segurança em nós mesmos, por termos
entendido ou resolvido problemas por nossa
conta, e não por eles nos terem sido
explicados por outros. (p. 28).

Enfim

podemos

dizer

resumidamente

que

o

educador tem acesso a ferramentas importantíssimas para
participar

efetivamente

do

progresso

intelectual

e

emocional das criança, pois a leitura dos contos de fadas
mostrou-se como mais um recurso pedagógico de grande
relevância para a Educação Infantil, possibilitando mais
uma forma de crianças pequenas se expressarem e se
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desenvolverem de uma forma divertida, mas aprendendo o
que é necessário para viverem na sociedade e assim o
professor pode contribuir para oferece um processo
educacional com qualidade não só para a criança, mas
para todos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os contos de fadas vem correndo o risco de perder
seu lugar na educação infantil, por conta de histórias curtas
e cheias de gravuras, que tornam a leitura mais rápida em
sala de aula. Porém para as crianças os contos continuam
com suas características de encantamento, além do
importante papel que esses tipos de histórias exercem na
aprendizagem dos alunos, beneficiando grandemente as
relações em sala de aula e facilitando o processo de
construção de sua identidade e do aprendizado da leitura
e escrita, pois respeita e dá liberdade ao poder imaginativo
delas e traz de fato para o nível da Educação Infantil o
aprender brincando.
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Analisando mais profundamente os contos de fadas
podemos concluir que é “coisa séria”, pois pode ajudar as
crianças a enfrentarem seus dilemas internos, suas
decepções e formar seu pensamento no sentido de
entender seus próprios problemas e formular soluções,
pois com esse auxilio poderá entender seu consciente e
inconsciente através da fantasia que as histórias podem
inspirar nelas.
Porém competirá ao professor conhecer um pouco
mais a fundo cada um de seus alunos e principalmente
usar suas qualidades de bom leitor para a escolha dos
contos de fadas, para saber qual história será mais
interessante apresentar para sua turma, levando em
consideração a diversidade comportamental e conforme as
reações apresentadas fazer as intervenções necessárias.
O contato com histórias, mas principalmente os
contos de fadas, quando são bem selecionados e inserido
pelo professor no cotidiano escolar da criança ajuda no seu
processo de assimilação que não podemos esquecer se
modifica ao longo do tempo.
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Todos nós até hoje somos capazes de nos
encantarmos com um bom conto de fadas, pois essas
histórias tem uma mensagem importante a transmitir e a
partir delas é possível estimular nossas crianças a refletir
sobre problemas atuais e sobre problemas pessoais
também, fazendo com que a leitura se torne uma fonte de
resolução de problemas e ao mesmo tempo algo que pode
ser útil não apenas no ambiente escolar, mas sim em seu
cotidiano.
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AS FAMÍLIAS ENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO
DOS FILHOS

Rafael de Souza Santos

As famílias que têm se envolvido com a educação
dos filhos enquanto cobrança, principalmente da promoção
de uma série para outra, e também de comportamento e
interação, colocando em plano secundário a motivação, o
prazer de frequentar a escola e de aprender, os problemas
se agravam. Como esperar alunos estimulados e
envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem se a
cobrança de resultados é excessiva e o medo de não
corresponder às expectativas imobiliza?
Como as demais instituições sociais, a família e a
escola, passam por mudanças que redefinem sua
estrutura, seu significado e o seu papel na sociedade. É o
que tem acontecido nos dias de hoje, em função de
diversos fatores, sobretudo, a emancipação feminina. Com
isso, os papéis da escola foram ampliados para dar conta
das novas demandas da família e da sociedade. Esse é um
375

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

fato

que

deve,

necessariamente,

ser

levado

consideração quando se trabalha com a escola.

em

Negá-lo

é agir fora da realidade e não obter resultados satisfatórios.
É

certo

que

cada

segmento

apresenta

reclamações e expectativas em relação ao outro; os
professores acham que os pais devem estabelecer limites
e ensinar a seus filhos os princípios básicos de respeito aos
semelhantes, boas maneiras, hábitos de alimentação e
higiene pessoal.
Por sua vez, os pais se recusam a comparecer à
escola para ouvir sermões e serem instados a criar
situações que possibilitem a aprendizagem de seus filhos,
alegando que a função de ensinar conteúdos, criar
situações de aprendizagem é da escola, dos professores.
Se

num

primeiro

momento

os

professores

reclamaram e rejeitaram a função mais ampla de transmitir
valores

morais,

princípios

éticos

e

padrões

de

comportamento, desde boas maneiras até hábitos de
higiene

pessoal

e

alimentação,

como

falamos

anteriormente, hoje já não estão tão arredios em participar
de tais atividades e, também, atender a esses pais,
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ouvindo-os, dialogando com eles e, dessa forma,
colaborando para a sua formação e de seus filhos.
As escolas, por sua vez, estão abrindo espaços
para a participação das famílias, a ponto de, hoje, família e
escola serem co-autoras das decisões administrativas e
pedagógicas, o que acaba favorecendo e facilitando a
educação dos estudantes. As faculdades de Pedagogia e
os cursos de licenciatura vêm debatendo a necessidade de
ambas

caminharem

juntas,

se

responsabilizando

mutuamente pela formação dos alunos.
Estão discutindo entre seus pares que, para haver
parceria e composição de tarefas, é preciso ter clareza do
que cabe a cada uma das instituições. A escola deve
compreender que a família mudou e é com essa família que
deve trabalhar. A escola precisa ser o espaço de
formação/preparação das novas gerações. Os professores
precisam aproximar-se de seus alunos tendo o apoio
constante da família.
Existem mães que evidenciam grande desgosto
quanto a superação da dificuldade da criança; outras que
se

mostram

irrequietos

quanto

ao

desempenho
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insatisfatório que o filho apresenta; mães que transferem
todo o problema à criança e a distinguem como "inerte",
"lenta", "distraída"; mães que negam a dificuldade que a
criança demonstra; mães que não acompanham as
atividades de seu filho e mães que punem a criança pela
sua falha nas atividades escolares.
Isso acontece pelo fato de os pais ignoram como
ocorre

a

aprendizagem

e,

portanto,

precisam

de

orientações específicas a esse respeito. Sabe-se, que
muitas vezes, as desordens familiares estão associadas a
essas manifestações e que as relações familiares são
necessárias no alargamento da criança, havendo, portanto,
a necessidade de maior captação desse processo, por
parte dos profissionais, para que possam interferir de forma
mais abrangente diante da problemática.
Em muitos casos, em um trabalho especializado com
crianças demonstrando dificuldade de aprendizagem, não
é aceitável transmitir aos pais as atividades específicas a
serem alcançadas; outros fatores ligados à família, à
escola ou pautados a dificuldades em outras áreas do
desenvolvimento

também

estão

presentes,

e

é
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imprescindível ouvir os pais, considerar a situação e
procurar caminhos que facilitem o desenvolvimento integral
da criança.
Alguns pais entregam seus filhos com dificuldade de
aprendizagem aos professores esperando que a má
atuação da criança seja originária apenas de si mesma,
sem

interrogar

sua

possível

participação

nessas

alterações.
As dificuldades de aprendizagem, segundo Rogers (1988),
podem compor uma alteração no aprendizado específico
da leitura e escrita, ou alterações genéricas do processo de
aprendizagem, onde outros aspectos, além da leitura e
escrita,

podem

estar

envolvidos

(orgânico,

motor,

intelectual, social e emocional).
Esse marco é decidido de várias maneiras, por
diferentes autores, diferindo-se quanto à origem: orgânica,
intelectivo, cognitiva e emocional. O que se admira na
maioria dos casos é uma implicação desses aspectos.
Para a inclusão das possíveis mudanças no
processo de aprendizagem é necessário considerar
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condições internas do organismo e às condições externas
ao sujeito.
A acuidade da participação da família no método de
aprendizagem é evidente e a necessidade de se explanar
e instrumentalizar os pais quanto as suas probabilidades
em ajudar seus filhos com dificuldades de aprendizagem é
demonstrado ao exprimirem suas dúvidas, incertezas e
falta de conhecimento em como fazê-lo.
Acredita-se que um programa de interferência
familiar

seja

desenvolvimento

de
e

essencial

importância

aprendizagem

da

para

o

criança.

O

relacionamento familiar, a disponibilidade e empenho dos
pais na direção educacional de seus filhos, são aspectos
imprescindíveis de ajuda à criança.
Em um trabalho de direção a pais, de acordo com
Polity (1998), é possível desenvolver a sensibilidade dos
mesmos para a importância destes aspectos, dando-lhes a
chance de falar sobre seus sentimentos, esperanças, e
esclarecendo-lhes quanto às necessidades da criança e
táticas que facilitam o seu desenvolvimento.
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Através

dos

conhecimentos

e

relações

interpessoais, a família pode gerar o desenvolvimento
intelectual, emocional e social da criança. Ela pode inventar
situações no dia a dia que excitarão esses aspectos, desde
que esteja acordada para isso. Além disso, o conhecimento
da criança nas atividades tediosas do lar e a formação de
tradições também são importantes na aquisição dos
requisitos básicos para a aprendizagem, pois instigam a
organização interna e a aptidão para o ‘fazer, de maneira
geral.
A família tem um papel fundamental no incremento
da criança, pois é dentro dela que se cumprem as
aprendizagens

básicas

imprescindíveis

para

o

desenvolvimento na sociedade, como a linguagem, norma
de valores, controle da impulsividade.
As

características

da

criança

também

são

produzidas pelos grupos sociais que frequentam e pelas
características de cada um, como temperamento.
As crianças possuem uma disposição natural,
natural que as direciona ao desenvolvimento de seu
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potencial. Os pais devem ter noção desse processo para
que não impeçam o crescimento espontâneo da criança.
Pela

falta

de

abrangência

da

natureza

e

necessidades básicas do ser humano, os pais, muitas
vezes, danificam a busca do próprio desenvolvimento, pela
criança.
O

modo

possibilidades

como

dos

desenvolvimento

os

seus

das

pais

filhos

suas

desenvolvem

pode

ajudá-los

potencialidades

e

as
no
no

relacionamento com o mundo, possibilitando-lhes a
evolução pessoal através das experiências que o meio lhes
proporciona.
A técnica educativa (desenvolvimento gradativo da
capacidade física, intelectual e moral do ser humano)
doméstica deve ser adequada para possibilitar à criança o
sucesso

na

aprendizagem,

proporcionando-lhe

a

motivação, o empenho e a ideia necessária para a
apreensão do conhecimento.
O

ajuste

desse

processo

compreende

o

acolhimento às obrigações da criança quanto à presença
dos pais dividindo suas experiências e sentimentos,
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orientação firme quanto aos comportamentos adaptados,
possibilidade de escolhas, certa autonomia nas suas
ações, organização de seu hábito, conveniência constante
de aprendizagem e respeito e valorização como pessoa.
A

criança

precisa

de

equilíbrio

entre

comportamentos disciplinares e diálogo, apreensão e
carinho. Num método educativo os pais tomam como
experiência a necessidade de um trabalho de auto-análise,
de reestruturação de seus procedimentos, crenças,
sentimentos e desejos.
Criar filhos não significa torná-los completos, pois os
pais têm muitos anseios e estão sujeitos a muitas falhas;
mas o que é necessário é tentar aproximar os conflitos e
desfazê-los, aprendendo a conviver com essas ocasiões.
Através dos conflitos os pais aumentam a percepção de si
mesmos e de seus filhos.
Essas situações instigam pais e filhos a abrigar um
diálogo verdadeiro, expondo o entendimento e emoção em
relação às experiências diárias.
Por outro lado, aspectos essenciais do processo
educativo revelam que os pais devem ter respeito sobre o
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que o filho sente, mas cabe a eles recusar com firmeza e
determinação os costumes que possam contestar o que
desejam para a educação de seus filhos.
Dificuldades

educativas

apresentadas

pelas

crianças, relacionadas à falta de centralização e desordem
ocorrem e podem ser causadas pela falta de limites.
A primeira geração educou os filhos de maneira
patriarcal, isto é, os filhos eram obrigados a exercer as
determinações que lhes eram impostas pelo pai.
A geração consequente rebateu esse sistema
educacional e agiu de maneira adversa, através da
permissividade.
Os jovens ficaram sem moldes de procedimentos e
limites, formando uma geração com mais liberdade do que
responsabilidade.
A aprendizagem se dá de modo gradativo e não
será possível sem a participação ativa do aluno, de
maneira disciplinada, orientada.

A RELAÇÃO FAMÍLIA E EDUCADOR
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Finalmente, na relação família educadores, um
sujeito sempre espera algo do outro. E para que isto de fato
ocorra é preciso que sejamos capazes de construir de
modo coletivo uma relação de diálogo mútuo, onde cada
parte envolvida tenha o seu momento de fala, onde exista
uma efetiva troca de saberes.
A construção dessa relação implica em uma
capacidade de comunicação que exige a compreensão da
mensagem que o outro quer transmitir, e para tanto, se faz
necessário, a competência e o desejo de escutar o que
está sendo expresso, bem como a flexibilidade para
apreender ideias e valores que podem ser diferentes dos
nossos.
Por parte da escola: respeito pelos conhecimentos
e valores que as famílias possuem, evitando qualquer tipo
de

preconceito

componentes

da

e

favorecendo
instituição

a

participação

familiar

em

dos

diferentes

oportunidades, estimulando o diálogo com os pais e
possibilitando-lhes, também, obter um ganho enquanto
sujeitos interessados em evoluir e se aperfeiçoar e como
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seres humanos e cidadãos compromissados com a
transformação da realidade.
A

ética

da

identidade

se anuncia

por um

permanente conceito da identificação própria e do outro e
uma das configurações pelas quais a identidade se forma
é a convivência. A escola, como lugar de coexistência, por
excelência, de jovens educandos e adultos docentes, tem
um grande cargo na formação da identidade de posteriores
gerações.
A forma da identidade tem como fim mais
respeitável a autonomia. Na esfera de aprender a ser, os
adolescentes vivem, na escola, de forma metódica, os
desafios de suas competências.
As ocasiões de aprendizagem planejadas pela
escola devem encaminhar para o sucesso, levantando-se
a autoestima dos educandos, ampliando as competências
e habilidades para, por si sós, formem juízos de valor e
escolha inevitável à formação de um desenho próprio de
vida, levando em conta as soluções que o meio oferece.
A autonomia e prestígio da identidade do outro
se

associam

para

estabelecer

identidades

mais
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competentes a incorporar a

responsabilidade e a

solidariedade.
Os conhecimentos e capacidades cognitivas e
sociais que se quer ampliar nos alunos do ensino Escola
de Ensino Fundamental remetem à educação como
composição de identidades danificadas com a caça da
verdade; e para fazê-lo com autonomia necessitam
desenvolver a habilidade de aprender, como constitui a
LDB, no seu Art. 35; a concepção ética e o incremento da
autonomia intelectivo e do pensamento crítico.
Grossi (1999), explica que o acréscimo de
informação e capacidades intelectuais dá acesso a
significados verdadeiros sobre o mundo anatômico e social
e dão sustento à análise, à prospecção e à solução de
problemas,

capacidade

de

tomar

decisões,

à

adequabilidade a ocasiões novas, à arte de dar sentido a
um mundo em mutação. Essas competências são muito
estimadas pelas novas formas de produção pós-industrial
que se alojam nas economias atualizadas.
Os embasamentos do novo ensino escolar de
Ensino Fundamental são guiados pelos princípios e
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importâncias da estética da sensibilidade, da ética da
identidade e da política da semelhança, que trabalhados na
prática pedagógica para a condição do ensino e
aprendizagem dos alunos, trarão contribuição decisiva na
formação do caráter e da individualidade do cidadão do
próximo milênio.
A estética da sensibilidade deve aperfeiçoar o
indivíduo, utilizando-se do lúdico, associando diversão,
alegria e senso de caráter na construção do conhecimento,
na busca de refinamento estável; e que aprendam a fazer
do prazer, do passatempo, da sexualidade, um treinamento
de liberdade responsável.

O MÉTODO PEDAGÓGICO E AS MANEIRAS DE
CONVIVÊNCIAS

O método administrativo e pedagógico da escola, as
maneiras de convivência no espaço escolar, as estruturas
de formulação e das ocasiões de aprendizagem, os
métodos de avaliação, deverão ser lógicos com os valores
e princípios sublimes da Constituição e da LDB, que
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motivam o novo Ensino Escolar de Ensino Fundamental: a
ética da identidade, a estética da sensibilidade, a política
da igualdade.
A forma da sensibilidade deve cumprir um
esforço estável para desenvolver no campo do trabalho e
da produção (aprender e fazer), a concepção e o encanto,
desvalorizados pela era das revoluções industriais.
Como expressão do tempo moderno, a forma da
sensibilidade vem suprir à repetição e padronização,
instigando à capacidade criadora, o espírito inventivo, a
curiosidade pelo inusitado, a afabilidade, para facilitar a
composição de identidades capazes de agüentar a
inquietação, viverem com o duvidoso, o inesperado e o
diferente.
Como demonstração de identidade nacional, a
forma da sensibilidade auxilia o reconhecimento e
valorização da heterogeneidade cultural brasileira e do
formato de perceber e apregoar as realidades próprias das
espécies, das etnias e das regiões e grupos sociais do
país.
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A forma da sensibilidade deve ser, não apenas,
um início de inspiração do ensino de teor ou atividades
significativas, mas um estilo diante de todas as formas de
expressão que deve estar atualizado no desenvolvimento
do currículo e na gestão escolar.
Deve originar a crítica à banalidade da pessoa; às
formas estereotipadas e reduzidas de expressar o fato; às
revelações que banalizam os afetos e brutalizam as
afinidades pessoais.
A forma da sensibilidade requer, portanto, a
política da abrangência, do respeito ao livre-arbítrio e
estima especial à tolerância.
O artifício da semelhança - outro início
norteador da Educação tem seu ponto de arrancada no
reconhecimento dos direitos humanos e a atividade dos
direitos e deveres da cidadania, como baseamento de
preparação do aluno para a vida civil.
Já para Grossi (1999), não basta ao sujeito
ignorar os direitos e deveres, é preciso agrupar o ideal de
acatamento ao bem comum. Respeito ao bem comum
constitui uma das intenções mais importantes da
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identidade e se expressa por condutas de participação e
dependência

recíproca,

consideração

e

senso

de

responsabilidade pelo outro e pelo público.
O artifício da igualdade fundamenta-se na forma
da sensibilidade quando delata conceitos que alimentam
as discriminações e defende a variedade, afirmando que
ocasiões iguais para todos não são satisfatórios para
causar igualdade entre desiguais.
É preciso ser exercitada, garantindo igualdade de
oportunidades e diferença de tratamento dos alunos e de
professores para aprender e aprender para ensinar os
contextos curriculares, atendendo os padrões menores de
qualidade de ensino definidos na LDB.
Oliveira (1995), explica que a moral da
identidade - aperfeiçoar sob inspiração da ética não é
conduzir valores morais (honestidade, caridade, lealdade),
mas criar as categorias para que as identidades se
estabeleçam pelo desenvolvimento da sensibilidade e pela
consideração do direito à igualdade, a fim de que orientem
seus comportamentos por valores que respondam às
requisições do seu tempo.
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Conforme

Oliveira

(1995),

na

disposição

curricular e no exercício didático-pedagógico deverá ser
observada as seguintes diretrizes:
É preciso que as escolas tenham identidade como
estabelecimentos de educação de crianças e adolescentes
e que essa identidade seja diferenciada em função das
características do meio social e da comunidade. A
diversidade da Escola de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª
série deve considerar as desigualdades nos pontos de
partida de seu alunado, apresentando um tratamento
diferenciado.
Devem existir estruturas de avaliação para aferir se
houve aprendizagem. O estudo dos resultados das
avaliações precisará consentir às escolas a verificação de
suas diferenças e qualidades, o programa de melhoria do
processo educativo e a reavaliação de seus métodos.
A potência dessas diretrizes provoca a autonomia
dos estabelecimentos. Na verdade, o parecer pedagógico
é a forma pela qual a autonomia se desempenha. Salvo
algumas escolas de nata, o ensino Escola de Ensino
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Fundamental no Brasil não tem identidade institucional
própria.
A LDB essa flexibilidade de proferir o ensino Escola
de Ensino Fundamental com o ensino média e profissional.

Em sala, a autonomia tem como hipótese, além da
competência didática do professor, sua obrigação com os
alunos, o trabalho de ensinar com confiança na
competência de todos para aprender. A autonomia estará
sujeita da qualificação constante dos que trabalham na
escola, sobretudo os professores.
O exercício total da autonomia se revela na
formulação de uma proposta pedagógica favorável, direito
de toda instituição escolar.
Esse atrelamento deve ser permanentemente
reforçado

buscando

impedir

que

as

instâncias

fundamentais do sistema educacional burocratizem e
ritualizem aquilo que no espírito da lei deve ser antes de
tudo fórmula de liberdade e iniciativa, e que por essa razão
não podem abstrair do protagonismo de todos os
participantes da escola, em especial dos professores.
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A disposição curricular do ensino deve ser norteada
por alguns pressupostos indicados a seguir: Visão orgânica
da informação, apurada com as mutações surpreendentes
que o ingresso à informação está trazendo no modo de
abordar, considerar, explicar e antever a realidade, tão bem
explanadas no hipertexto que cada vez mais intercala o
texto dos discursos, das falas e das constituições
conceituais.
A educação, enquanto fato universal comporta
várias tensões no coração de e entre seus desiguais
âmbitos. Quando encarados de modo fértil, estas tensões
podem oferecer valiosas informações para a reflexão e
análise do acontecimento educativo.
Duas esferas educativas tensas, tanto no seu
particular quanto na sua analogia um com o outro, são a
família e a escola.
Enquanto formas sócio-educativas formais, a
família e a escola foram dois dos fundamentais ambientes
de formação ao longo da história, mesmo ponderando que
outras formas sócio-educativas também tiveram um papel
muito forte como, por exemplo, o Estado e a igreja.
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O ENFRAQUECIMENTO DOS PAPÉIS FAMÍLIA E
ESCOLA

Nos tempos atuais, porém, família e escola parecem
perder o poder e o espaço que tiveram antes no sentido da
formação do indivíduo. Os “porquês” e as implicações
deste fato não cabem nos modestos limites desta reflexão.
Uma das tensões a que nos referimos acima
ocorre do fato de que escola e família, além de terem seus
principais papéis enfraquecidos, parecem cada vez mais
ausentes e contrárias no processo educativo das crianças
e jovens. Não é difícil verificar no cotidiano esta distância e
descontentamento, sobretudo, quando os pais, ao invés de
participarem ativamente do método educativo de seus
filhos e apoiarem as diretrizes que são sugeridas e
constituídas na escola, fazem nitidamente o contrário.
Do mesmo modo, este descontentamento
aparece quando a prática da escola tem uma convergência
mais liberal frente à educação vinda do ambiente familiar.
No primeiro caso, os pais tiram a autoridade à educação
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escolar e, no segundo caso, a escola tira a autoridade da
educação familiar.
Esta desavença é apenas um exemplo dentre
outras circunstâncias que provocam ocasionais

ou

demorados abismos entre família e escola. Por esse
motivo, o educando fica duvidoso em saber qual a
referência que deve seguir e é justamente aqui que reside
o “perigo”.
No meio desta confusão, desta falta de harmonia,
quem educa as crianças e jovens? Quem lhes dá, em
grande parte, respostas ou, ao menos sugestões,
referências às suas dúvidas?
Em parte, esta alienação e falta de conversa
deve-se à cobrança, cada vez maior, de que pais e mães
estejam empregados para dar conta dos gastos do
lar. Esta separação abriu espaço para outra forma de
educação.
Em nossa forma de compreender o problema, a
concepção parece, cada vez mais, vir do conhecimento.
Isto porque os meios de entendimento como a televisão,
internet e outras formas fascinantes que, a pretexto de
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entrelaçar, informam e formam a apreciação pública,
ganham cada vez mais lugar e importância na vida das
pessoas.
Eles acabam trabalhando, em muitos casos, como
um pretenso substituto da formação vinda da educação
familiar e escolar.
Dizer que a escola está passando sérias
dificuldades não é pessimismo e sim, realidade. Fazemos
parte de um sistema educacional com tradição centralista
e temos enigmas para alterar o quadro, que se nos
apresenta. Um relativo número de escolas tem boa
categoria, o que deveria ser norma.
Não é fácil enfrentar enigmas como: deficiência
de módulo, falta de professores, violência, burocracia
excessiva, baixíssimos salários, baixa auto-estima, que,
incluindo, conspiram contra a qualidade desejada. Mas não
se deve fazer da realidade uma constante.
Deve-se buscar de todas as formas, completarem a
escola que temos. É a obrigação de toda a sociedade. As
novas exigências sociais não permitem aos cidadãos o
conformismo.
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De acordo com Schmidt (2007), com a elevação
da burguesia, os ricos comerciantes também ordenaram o
direito à educação formal para seus filhos, e as
informações antes restritas aos “nobres” estenderam-se
um pouco naquele mundo de estrutura social bem definida
e pouco móvel.
O estabelecimento escolar somente surgiu como
prática corrente por causa das cobranças crescentes de
um mundo cada vez mais industrializado.
A produtividade exigia trabalhadores mais bem
preparados

para

atuar

em

máquinas,

restaurar

engrenagens e entender de processos produtivos. Com
isso,

precisava-se

de

pessoas

que

dominassem

minimamente as informações necessárias nas fábricas. A
popularização das noções escolares, não tirou da família
sua função impreterível: a transmissão de valores morais e
éticos.
No século XX, o ingresso à escola tomou
tamanhos nunca antes arquitetados. A dedicação cada vez
maior de homens e mulheres ao trabalho fez com que as
crianças passassem muito mais tempo ausentes (assim
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como os pais) e o papel da escola no desenvolvimento dos
indivíduos passou a ser maior.
De acordo com SILVA (2004), não podemos
perder de vista, que a constituição de ambientes que
transmitam certeza; e a reconstrução da grande família, é
de máxima importância para o desenvolvimento saudável
das crianças favorecendo-as na caça incessante da
felicidade, que é uma busca própria do ser humano.
Ainda de acordo com esse mesmo autor, é
dispensável dizer que a sociedade escolar ganha uma
importância cada vez maior como lugar confiável para
nossas crianças. Não apenas como fonte de obtenção do
saber, mas principalmente como espaço para se viver. Não
é raro que ao perguntarmos às nossas crianças, quem são
seus melhores amigos, nos sejam oferecidos seus amigos
de escola.
De acordo com Sangiovanni (OLIVEIRA, 1999),
a criança, ao entrar na escola, traz consigo fases do
desenvolvimento que fazem parte de passagens, cada
uma com mudanças, originando, expectativas por parte
dos familiares.
399

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Do ponto de vista da criança, quando as novas
perspectivas cognitivas estão abertas ao aprender, ela
poderá manifestar o que já foi interiorizado, assimilado e
pacificado, colocando-se pré-disposta a atuar novas
capacidades intelectuais e de experiência em sua vida.
A criança aprende a valer-se da linguagem de
uma forma nova, como veículo para se adequar ao meio
escolar.
A capacidade de adaptar-se, desde cedo lhe é
testada. Assim, a forma como vai contestar aos estímulos
ambientais, afetivos e cognitivos, varia de criança para
criança.
Dessa forma, Sangiovanni (OLIVEIRA, 1999)
lembra que crianças com menos autonomia formam em si
articulações, muitas vezes generalizadas, sem causa
visível, podendo responder ao meio através de indícios
como resfriados, perturbações de sono, distúrbios do
estômago, perda de peso, e outros, como agitamento,
sensibilidade, choradeira, chegando a alguns casos a
indiferença.
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Cabe aos pais e professores ficarem cuidadosos
ao comportamento da criança, antes e depois.
Os precedentes da criança são de muito valor
quanto a fórmula a ser adotada, à distinção dos sintomas,
análise e natural orientação e posterior conduta.
O encargo em relação às atividades escolares é
algo que vai sendo sorvido pela criança, conforme seu
aprendizado, processando-se aos poucos, em quantidades
equivalentes

a

seu

amadurecimento,

idade

e

individualidade. Ao estendermos a palavra em si, temos
que responsabilidade é a destreza que o indivíduo tem em
responder, perante aos estímulos ambientais.
Assim temos que ponderar que cada criança
tem um formato e um momento todo seu, dentro de sua
história de existência particular, em relação à sua
competência de ajuste a situações novas, e a cognição de
responsabilidade perante o que avalia de valor em sua
vida.
A autonomia da criança está sujeita ao quanto
ela se sente segura e pronta a poder replicar; para isso
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precisará se perceber diante as suas experiências e
habilidades.
É corriqueira a presença de crianças nos
consultórios, com queixas muito generalizadas: desde
sintomas orgânicos até mesmo transformações de
condutas de comportamento, como falta de ajustamento na
escola, inadequação com os amiguinhos, canseira física,
irritar-se, chegando a alguns casos à indiferença, onde os
pais destacam que antes a criança não era assim.
É bastante pertinente enfatizar que a criança se
exprime no ambiente da maneira como pode; cabendo aos
pais, ouvir com mais atenção às queixas da criança, sejam
elas verbais e, sobretudo não verbais.
Muitas vezes observa-se que crianças muito
determinadas, onde há expectativas dos pais em relação a
ela, reagem de uma forma não suficiente, até mesmo
contrário a seu potencial interno, conforme à sua
precocidade e deficiência de percepção do quanto pode
ser ela mesma, diante suas próprias manifestações e
captação.
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O mesmo calha em situações em que a criança
tem

abusar

de

descompensação

na

atividades,

causando

criança

termos

em

de

uma
sua

conveniente avaliação; envolvendo os primórdios da
importância de ética e seus sentimentos de culpa em
relação à não se sentir capaz e com agilidade suficiente às
respostas, diante do que lhe é ofertado.
Notar

a

criança,

em

sua

idade,

seus

conhecimentos anteriores e a forma como inicia, se
aumenta, na habilidade de rebater ao meio, como se
comportar diante dos estímulos cognitivos; distingue-se a
melhor forma de podermos formar, orientar, amparar e
incentivar as primeiras fases dentro da vida escolar,
segundo Sangiovanni (apud OLIVEIRA, 1999).
A

responsabilidade

está

intrinsecamente

acoplada ao quanto de autonomia a criança adquiriu até
agora e o quanto se conhece confiante e diretamente
capaz a responder ao que lhe é solicitado e oferecido,
completa a psicóloga clínica Maria do Carmo de Deus dos
Santos Sangiovanni (apud OLIVEIRA, 1999).
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A partir do momento em que os pais adotam
consciência de sua função e adquirem uma prática lógica
demonstrando apego e garantia através de seus costumes
repressivos, os resultados ainda que pequenos e
localizados dão início de surgimento.
A instrução de filhos sugere compromisso e
participação. Disciplina envolve direito e encargos de cada
membro da família. “A convivência aplicada é uma espécie
de antídoto na veia, contendo as bases de um bom
relacionamento. Dá condições de se restaurar a junção
entre pai e filho”. (TIBA, 1996).

A PRESENÇA DOS PAIS NAS REGRAS ESCOLARES

A presença dos pais na escola, dentro de regras
preestabelecidas pelo grupo, pode ser muito interessante.
Os pais podem participar de inúmeras atividades como;
lanchar com os filhos na escola, participar de passeios e
estudos do meio acompanhando as crianças, ajudar na
organização de festas e eventos, falar sobre seu trabalho
e/ou profissão, ensinar uma atividade que realizam como,
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por exemplo, um trabalho com argila, trançados com fibras,
contar histórias, ensinar danças e músicas.
Os pais muitas vezes não sabem o que fazer diante
das mais diversas situações do cotidiano, nem todos estão
informados sobre as características do desenvolvimento
infantil, sobre questões pedagógicas mais específicas e/ou
atualizadas. Dúvidas e esclarecimentos cabem à escola
que, por ter uma equipe especializada, deveria ter
condições de promover debates, ensinar, orientar, trocar
informações sobre os mais diversos assuntos de interesse
da comunidade escolar.
As crianças aprendem muitas coisas na escola,
projetos interessantes são desenvolvidos e a socialização
do que foi realizado pelos grupos deve fazer parte do
próprio ato educativo. Como por exemplo: exposições de
trabalho, apresentação de pesquisas e de dramatizações,
feiras de arte, de literatura, de ciências e dos mais diversos
saberes. As crianças têm também muita coisa para ensinar
aos adultos, é preciso dar a voz a elas.
Como os pais sabem sobre o que acontece na
escola? Geralmente é através do que os filhos levam para
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casa como conversas, deveres de casa, desenhos. Mas
por que não manter uma correspondência que possa
aproximar mais os pais do que está sendo desenvolvido na
sala de aula?
Outra experiência interessante foi o projeto de
empréstimo de livros de literatura na Educação. Toda
sexta-feira, as crianças escolhiam livros de histórias para
serem lidos pelos pais em casa e devolvidos na segundafeira. A atividade não só acabou envolvendo a família toda
com a leitura de histórias, como proporcionou momentos
de proximidade entre pais e filhos.
Desde a creche, competência, sensibilidade e
compromisso precisam caminhar juntos para que a
construção de um trabalho pedagógico de qualidade, que
envolva também os pais, possa assegurar os direitos da
criança. Não é por acaso que a frequência a creches e préescola é considerada, pela UNICEF, um dos fatores para
medir ou avaliar a situação da infância.
Para este órgão internacional, a educação infantil é
reconhecida

como

um

espaço

de

promoção

do
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desenvolvimento infantil e, consequentemente, de garantia
dos direitos da criança.
Pois é esperado que este espaço possa assegurar
a proteção aos maus-tratos, à violência dos adultos, à
discriminação,

a

provisão,

alimentação,

assistência,

cuidados com a saúde, a própria educação e a participação
da criança como sujeito de direitos.
Todo trabalho voltado para o futuro tem muito da
imaginação e não estamos impedidos de especular. Muito
do que vai ser dito aqui tem possibilidades de ocorrer, mas
quando, em quanto tempo, não sabemos.
Muitos trabalhos no Primeiro Mundo, elaborados
dentro desta perspectiva futurológica, colocam o ano 2030
como o momento futuro para a análise da situação da
educação. Há alguma razão para isso?
Há. É que os alunos de hoje, entrando na escola
com 5 anos de idade, estarão alcançando a idade adulta e
profissional naquele ano.
Se assim é, a escola deveria estar preparando
crianças e jovens para um mundo que se acredita será
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diferente do que é hoje e que, certamente, poderá vir a
exigir outras competências ainda em gestação.
Na visão do futuro vai haver muito idealização,
por deixar em silêncio dificuldades concretas atuais.
Ela terá muito do que "deve ser", por não dispor de
elementos para dizer, com segurança, como construir este
"dever ser".
Se

considerarmos

os

dados

da

realidade

disponíveis no Brasil, certamente, nos defrontaremos com
um quadro escolar precário e deficiente: nem todas as
crianças estão na escola; nem todos os que estão
terminam o percurso escolar, nem todas as escolas
dispõem dos recursos humanos e materiais necessários
para uma boa educação, sendo uma instituição em que o
peso dos seus custos está em pessoal, este mal
remunerado e, se professor, exercendo uma profissão não
valorizada socialmente.
Isto se reflete no possível desinteresse da escolha
por exercer essa profissão por parte das novas gerações
de formandos.
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Esta é uma discussão séria. Pode-se perguntar:
se o aumento dos alunos é crescente em seus diversos
níveis, como se conseguirá estimular a formação dos
novos professores e de acordo com os níveis de
qualificação e de competência necessários para os novos
desafios com que a Escola se defronta?
É voz corrente que países com mão-de-obra
com

formação

escolar

adequada

têm

vantagens

comparativas sobre os demais. E a atividade produtiva é
cada vez mais complexa e mais exigente de qualificação.
E a fala geral, global, universal é a de que um dos
objetivos a alcançar é o da educação para todos e uma
educação que seja permanente no decorrer de toda a vida.
Na verdade, já estamos vivendo o rompimento da
antiga concepção das três etapas da vida: aquela em que
se aprende, aquela em que se trabalha, aquela em que se
descansa. Fala-se, hoje, na necessidade de a sociedade
se transformar em uma "sociedade educativa", em que se
implante a motivação para aprender, a sociedade em seu
conjunto tornando-se uma organização aprendente.
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Em outros termos, ultrapassar a imagem de um
tempo de aprendizado concentrado, infância e juventude,
de um local específico, a escola, e entregue a um só
professor ou a uma série excessiva ou concomitante de
professores únicos. Entretanto a presença do desemprego
por

desqualificação,

o

iletrismo

dos

adultos,

o

analfabetismo informático e a necessidade da renovação
dos quadros profissionais de qualidade vêm afetando a
imagem da Escola na sociedade.
Há no ar uma percepção da obsolescência das
formas tradicionais da educação e que é agravada pela
rapidez e aprofundamento das mudanças em curso, todas
em favor do esforço de implementação das novas
tecnologias e da inovação científica.
Estas ideias afetam a missão tradicional da
escola, a da reprodução, conservação e transmissão de
saberes.
A escola, hoje e amanhã, para sobreviver como
instituição educativa, tem de ser um lugar de inovação,
oferecendo um quadro de formação capaz de responder
aos novos desafios da economia e da sociedade. E dispõe
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das novas tecnologias de comunicação e de informação
para exercer o serviço de difusão dos saberes e
competências.
Como aumentar aqueles orçamentos para a
educação? Afirma-se que a educação a distância "custa
menos", mas nem ela é o único item do orçamento, bem
como sua introdução implica outras atividades com seus
respectivos custos. Mas a educação a distância tem um
forte apelo para as atividades industriais e de serviços de
ponta, sendo estes aliados importantes para a sua
implementação.
Pode-se,

hoje,

imaginar

centros

públicos

juntando tecnologias, tornando-se fontes de saberes, mas,
certamente, para funcionarem com eficácia terão de dispor
de pessoal de apoio competente em todos os seus níveis
de atuação. Logo, outra ideia surge: podem vir a ter um
papel motor nas regiões onde se concentra a pobreza,
dado a facilidade de acesso que permitem.
É preciso que os alunos aprendam como é o
processo linguístico desde o início. Assim, poderão se
servir não só da língua mãe, mas também para as demais
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disciplinas escolares. Um cálculo tem muito a ensinar além
do resultado.
Esse aprendizado deve ser concreto para as
crianças. Tanto na escrita, como na leitura, e também no
cálculo de forma prazerosa, lúdica.
Quem sabe, ensina. Aquele que leciona, é obrigado
a saber o que será repassado para o aluno, e propiciar a
ele um contemplamento do conhecimento. E vice-versa.
Nas ruas, as crianças não aprenderão informações
linguísticas. Somente poderão deduzir, tendo como base a
fala. Mas, dentro da escola, com bons profissionais é que
de fato absorverão o necessário para uma vida fora da
escola.
Na educação atual nos deparamos com diversas
reclamações de pais que questionam tanto escolas
públicas como escolas particulares sobre a falta de uma
resposta para as crianças que não conseguem ler,
sofrendo assim as crianças com a dificuldade de aprender
a ler no ensino fundamental.
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Essas dificuldades atingem todo tipo de criança,
sendo elas ricas, pobres, brancas ou negras, latinas ou
europeias.
As escolas não sabem responder de forma concreta
e direta sobre o desafio de trabalhar com essas crianças
com

dificuldades

principalmente

ou

com

necessidades

crianças

com

especiais

e

dificuldades

de

linguagem também como a disgrafia, dislexia entre outros
problemas.
A dislexia é um problema encontrado quando a
criança não encontra um sentido diante de um texto ou
quando uma criança não lê bem, já a disgrafia e quando a
criança encontra dificuldades na ortografia ou na hora de
escrever.
O que preocupa o país atualmente são esses
distúrbios de letras, pois sabem que o progresso e o
sucesso

escolar

dependem

muito

de

uma

boa

aprendizagem e de uma boa leitura.
Muitos pais atualmente reclamam das dificuldades
que as crianças apresentam como a dificuldade de leitura
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e de escrita, e essas dificuldades são apontadas como a
má qualidade de ensino das escolas.
O enfoque da Psicolinguística, ramo concorrente da
Psicologia Cognitiva e da Linguística Aplicada, julgam a
capacidade de ler tarefa árdua, compreendendo nela
diversos processos e níveis cognitivo-linguísticos, os quais
começam com a captura visual e seu fim se dá na
decodificação do mesmo e sua compreensão. Cito, desta
forma meios básicos, e elevados da capacidade leitora.
“Os primeiros denominados de nível inferior”. Tendo
por fim reconhecer e compreender as palavras.
Os

segundos,

acima

citados,

objetivam

a

compreensão de textos. Ambos, funcionam para o ensino
de Português, e da leitura, pois trabalham com a forma
interativa ou interdependentes.
Nas primeiras etapas da aprendizagem da leitura,
se faz mister o processo básico. Tendo em vista evitar
deficiências, sobretudo até a quarta série, pois se houver
neste caminho alguma dificuldade neste sentido, será
comprometedor

nos

processos

superiores

de

compreensão leitora.
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Processos

perceptivos

e

processos

ocorrem através da decodificação.
perceptivos

referem-se

à

lexicais

Os processos

percepção

visual.

Esta

disponibiliza a compreensão acerca de coisas, lugares e
eventos do mundo visível. Logo, esse entendimento, está
atrelada a ideia de memorização.
De longo prazo e a cognição. É através dessa
consciência

que

vai

se

construindo

um

leitor,

especialmente através da sua percepção visual.
Aprendemos a ler simplesmente com o poder do
olhar, ou seja, simplesmente fixamos nosso olhar à
símbolos impressos ou em palavras e nas menores
unidades contra sativas num sistema de escrita.
Ademais precisamos ler o que vem implícito nas
linhas, ou seja, as entrelinhas. O que não está explícito no
texto.
Sem resposta ou solução escolar, muitos pais
recorrem a profissionais da saúde como psicopedagogos,
fonoaudiólogos e neurologistas na busca de soluções para
tais problemas, e não é por acaso que muitos profissionais
como estes tornam-se autores de obras relacionados com
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a patologia da linguagem sendo grande leitores e autores
de grandes obras.
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O ENSINO DA ARTE NO BRASIL
Andréa Neris dos Santos

Neste trabalho, educação será pensada
como um processo social de formação do
homem
coletivo,
responsável
pela
construção não só de seu futuro, mas do
futuro de toda a sociedade. (PLACCO, 1998,
p. 28)

Na década de 30 o Brasil viveu o ideário da Escola
Nova, influenciado por Lewes, Decroly e Claparede. A
inclusão da arte na escola primária foi discutida de maneira
acirrada não como disciplina a ser ensinada, mas apenas
como forma de expressão. Entretanto, por questões
políticas este movimento foi sendo diluído. É desse período
a introdução do ensino da música na escola regular, que
usava o método do canto orfeônico idealizado por Villa
Lobos.
O movimento da educação pela arte surgiu no Brasil,
a partir das ideias e princípios do educador Herbert Read
na década de 40, que foi um dos críticos mais conceituados
entres as décadas de 1930 e 1950, tanto no campo da
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estética quanto na pedagogia, foi um dos formuladores de
um novo conceito de educação. Foi Augusto Rodrigues que
divulgou o movimento da educação através da arte no país
depois de manter contato com Read:
Herbert Read é um dos personagens
mais

importantes

e

influentes

do

movimento artístico atual. Como crítico
de arte ele é autor de vários livros de
importância

fundamental,

traduzidos

para muitos idiomas. Seus livros mais
conhecidos são “Educação através da
Arte", "O Sentido da Arte Moderna", "Arte
Contemporânea"

etc.

Também

é

considerado um dos melhores poetas
ingleses da atualidade. Grande tem sido
sua influência na reforma do ensino
artístico na Inglaterra, e em vários países
do

mundo.

Durante

sua

visita

à

Escolinha, Herbert Read demonstrou
grande interesse pelo problema da
educação artística no Brasil. Fez muitas
perguntas a respeito da difusão desta
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espécie de educação no Brasil. Queria
saber quantas escolinhas existiam no
Rio e nos outros estados. Recebeu da
professora Lúcia Alencastro, diretora da
Escolinha de Arte do Brasil, material
informativo sobre as Escolinhas de Arte
de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito
Santo e de Recife, em Pernambuco.
Interessaram-se

também

pelas

informações sobre os trabalhos de
cerâmica realizados pelas crianças na
Fazenda Rosário, em Belo Horizonte,
sob a orientação do professor Jether
Oliveira e pelas atividades artísticas
desenvolvidas
educadora

no

meio

Helena

rural

pela

Antipoff.

Em

companhia do crítico de arte Marc
Berkowitz e dos professores Abelardo
Zaluar e Vera Tormenta, assistiu a uma
aula das crianças da Escolinha, tendo
ressaltado o ambiente alegre em que as
crianças trabalham. Apreciou também os
desenhos e gravuras dos cursos para
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adultos, manifestando sua satisfação por
encontrar na orientação dos mesmos,
como das crianças, perspectivas para
um

melhor

atividades

desenvolvimento
artísticas

no

das
Brasil.

(RODRIGUES, 1978).

A educação pela arte de Herbert Read chega no
Brasil através das Escolinhas de arte, assim abrindo novas
mudanças na área da educação, mudanças essas que
permitem ajudar no desenvolvimento da capacidade
criadora das crianças através das técnicas artísticas.
A escola é o local onde as crianças têm as primeiras
oportunidades de desenvolver diferentes habilidades de
convívio social juntamente com outras crianças da mesma
faixa etária e de idades diferentes, fora do ambiente
familiar. Toda criança vai à escola para aprender. Por isso,
sua trajetória nesse ambiente, à primeira vista hostil, não
deve parecer um local cheio de problemas e dificuldades
em que os alunos possam fracassar.
A educação é o alicerce fundamental para a vida em
sociedade, pois é capaz de transmitir e ampliar a cultura
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humana; pode desenvolver e ampliar a cidadania, construir
novos saberes e habilidade, preparar para o trabalho. Mas
a educação vai além: ela é capaz de ampliar os limites da
liberdade humana, à medida que a relação pedagógica
adote, como compromisso ético e político, a solidariedade
e a emancipação.
Para que isso ocorra, atualmente no Brasil, a
Educação Formal Básica compreende a Educação Infantil,
o Ensino Fundamental (ciclos I e II), com duração de 09
anos, para alunos com idade entre 6 a 14 anos,
aproximadamente, e o Ensino Médio, para alunos de 15 a
17 anos, em média.

A educação básica em escolas públicas ocupa um
lugar de relevante destaque na sociedade, pois tem a
função social de preparar os indivíduos para o pleno
convívio em sociedade. Além disso, deve dar acesso ao
conhecimento sistematizado acumulado pela humanidade
ao longo de sua existência. Outro ponto fundamental da
educação formal é preparar os alunos para o mercado de
trabalho, pois este, procura nas escolas mão de obra para
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o preenchimento de seus cargos, segundo o artigo 205 da
Constituição Federal de 1988:
A educação, direito de todos e dever
do

Estado

e

da

família,

será

promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o
trabalho (BRASIL, 1988).

Outro aspecto importante no que diz respeito à
educação básica brasileira é afirmado por Libâneo (2006)
que diz que ela está voltada à formação da personalidade
do indivíduo. Isso envolve diferentes aspectos, entre eles
os relacionados aos sentimentos, ao caráter, à vontade, às
convicções e aos princípios éticos e morais. A educação
está voltada também à conduta nas diferentes práticas
sociais dos cidadãos, além da plena compreensão da
cidadania como ativa participação social e política, assim
como à compreensão de como se dá o pleno exercício de
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direitos e deveres políticos e civis. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) completam ao
afirmar que a educação capacita o aluno a adotar atitudes
de solidariedade e cooperação para com o próximo,
repudiando a injustiça, valorizando o respeito ao outro e
exigindo o mesmo respeito para si.
Os preceitos que regem a educação básica estão
explicitados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN 9394/96 e posteriores alterações com a
lei 12.796/13:
Art. 4º O dever do Estado com
educação

escolar

pública

será

efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e
gratuita dos 04 (quatro) aos 17
(dezessete)

anos

de

idade,

organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
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II - educação infantil gratuita às
crianças de até 5 (cinco) anos de
idade;
III

-

atendimento

especializado
educandos
transtornos

educacional

gratuito
com

aos

deficiência,

globais

do

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

O

currículo

escolar

obrigatório

também

está

estabelecido na LDBEN (1996) e posteriores alterações,
conforme a seguir:
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Art. 26.

Os currículos da educação

infantil, do ensino fundamental e do
ensino médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em cada
sistema

de

ensino

e

em

cada

estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada,

exigida

pelas

características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos.
§ 1º Os currículos a que se refere
o caput devem

abranger,

obrigatoriamente, o estudo da língua
portuguesa

e

da

matemática,

o

conhecimento do mundo físico e natural
e

da

realidade

social

e

política,

especialmente do Brasil.
§ 2o O ensino da arte, especialmente em
suas expressões regionais, constituirá
componente curricular obrigatório nos
diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos (BRASIL, 1996).
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Os desafios do currículo constam de maneira mais
detalhada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).
O documento, elaborado em 1996 pelo Ministério da
Educação e Cultura, trata-se de um referencial de
qualidade para a educação fundamental brasileira de todo
território nacional. Apesar de abranger todo país, o
documento respeita a diversidade cultural e social de
estados e municípios brasileiros, bem como a autonomia
de professores e equipes pedagógicas, devendo, portanto,
tornar-se um referencial para a educação. Além disso, o
documento está situado historicamente e sua validade
depende de estar de acordo com a realidade social,
necessitando de avaliação e revisão constantes pelos
órgãos competentes (BRASIL, 1997).
De acordo com os PCN’s (1997), a instituição escolar,
em uma perspectiva que busque a construção da
cidadania, precisa assumir a valorização da cultura da
comunidade na qual está inserida e, paralelamente, deve
buscar ultrapassar seus muros, propiciando aos alunos
pertencentes a diferentes grupos sociais o acesso total ao
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saber constituído socialmente tanto da cultura nacional
quanto daquela que faz parte do patrimônio universal da
humanidade. Assim,
[...] o desenvolvimento de capacidades,
como as de relação interpessoal, as
cognitivas, as afetivas, as motoras, as
éticas, as estéticas de inserção social,
torna-se possível mediante o processo
de

construção

e

reconstrução

de

conhecimentos. (BRASIL, 1997, p. 34).

Como o objeto de estudo para este trabalho, o tema
escolhido foi o ensino da Arte na Educação Infantil, a fim
de compreender sua importância para os professores e
para os sujeitos que estão nesse nível escolar. Assim, fazse necessário compreender o conceito de “Arte” e suas
aplicações práticas para o aprendizado e para a vida social
dos alunos. Por isso, a seguir será feita uma abordagem
mais direta do tema.

O Ensino de Arte
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A

educação

em

desenvolvimento

arte
do

propicia

o

pensamento

artístico, que caracteriza um modo
particular de dar sentido às experiências
das pessoas: por meio dele, o aluno
amplia 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 de distintas culturas e épocas
(BRASIL, 1997, p. 15).

Segundo Martins, Picosque e Guerra (2010), desde o
tempo em que habitava as cavernas, o homem vem
manipulando cores, formas, gestos, espaços, sons,
silêncios, superfícies, movimentos, luzes etc. tendo, com
isso a intenção de dar sentido a algo, de comunicar-se com
outros sujeitos. A comunicação entre os indivíduos e as
diferentes leituras de mundo não se dão somente por meio
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das palavras. 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.
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 intérprete 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.
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Richter (2008) afirma que um fator determinante no
multiculturalismo brasileiro é a condição social das
diferentes classes socioeconômicas relacionadas às
questões de raça e gênero. A autora cita Candau:
Os

movimentos

sociais

que

se

desenvolveram, com especial força, na
última

década

no

nosso

país

(consciência negra, grupos indígenas,
cultura e educação popular, movimentos
feministas etc.) têm favorecido uma
consciência nova das diferentes culturas
presentes no tecido social brasileiro.
Hoje

a

necessidade

reconhecimento

e

de

valorização

um
das

diversas identidades culturais, de suas
particularidades

e

contribuições

específicas à construção do país é cada
vez mais afirmada.

(CANDAU, apud

RICHTER, 2008, p. 19).

Essa multiculturalidade não pode ser negligenciada
nas aulas de Arte, ao contrário, deve ser valorizada,
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levando o aluno a ver a arte em diferentes perspectivas,
sob o olhar da diversidade cultural de seu país e do mundo
que o cerca.
A arte tem um papel importantíssimo na vida do
homem e no seu processo educacional, sobretudo, nos
anos iniciais do ensino fundamental. A arte, portanto, pode
contribuir

para

a

superação

da

transmissão

de

conhecimentos ou informações, de forma mecanizada na
escola; pode contribuir para a formação dos professores a
fim de auxiliá-los no desenvolvimento de projetos voltados
para a utilização da arte na educação infantil e anos iniciais
do ensino fundamental. De acordo com a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira Nacional:
Art.

26

Os

currículos

do

ensino

fundamental e médio devem ter uma
base

nacional

comum

a

ser

complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por
uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.
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§ 2 O ensino da arte constituirá
componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.
Art. 3o O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar

e

divulgar

a

cultura,

o

pensamento, a arte e o saber. (BRASIL,
1996).

“Em muitas propostas a prática de artes visuais são
entendidas como meros passatempos (...) destituídas de
significado” (BRASIL, 1997, p.61). A arte não deve ser uma
forma de preencher o tempo da aula que restou sem
planejamento. Ao contrário deve ser significativa para
formar o cidadão crítico e participante na sociedade,
abrindo-lhe os olhos. O aluno pode com a Arte desenvolver
suas habilidades, na criação e observação dos trabalhos.
“Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá
compreender a relatividade dos valores que estão
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enraizados nos seus modos de pensar e agir” (BRASIL,
1997 p. 61)
A expressão do saber, do comunicar-se, do interagir
com materiais variados, de compreender a arte como fator
histórico, são capacidades enumeradas nos PCN`s para os
alunos do Ensino Fundamental, desenvolvendo-os para
competências

estéticas

nas

diversas

modalidades

artísticas: dança, música, teatro, artes plásticas, etc.
Segundo o documento, os conteúdos de arte trazem para
o Ensino Fundamental a aprendizagem de formação
cidadã, buscando participação, igualdade, compreensão
da produção nacional e internacional.
De acordo com os PCN’s (1997), “ver arte” é um dos
eixos da aprendizagem significativa do ensino da Arte.
Para isso é necessário incluir a leitura de diferentes e
variadas obras de arte para que o aluno seja capaz de
interpretar os diversos signos nelas presentes.
Vygotsky (2001, p. 3) afirma que “a ideia central da
psicologia da arte é o reconhecimento [...] da arte como
técnica social do sentimento”. Além disso, continua o autor,
a obra de arte pode ser considerada um “conjunto de
435

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

signos estéticos, destinados a suscitar emoções nas
pessoas”. E por isso, deve ser encarada como uma das
“funções vitais da sociedade” (idem, 2001, p. 9).
O ser humano aprende a pensar sobre as coisas
como intérpretes dos signos do mundo, construindo
interpretantes sobre ele. Por isso, para uma aprendizagem
significativa, o aluno necessita basear seu processo de
aprendizagem em experiências vividas, pois, segundo
Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 118) “só aprendemos
aquilo que, na nossa experiência, se torna significativo para
nós”.
Com base em Larrosa (2004), as autoras afirmam que
ao pensar em processos de aprendizagem, deve-se:
[...] parar para pensar, parar para olhar,
parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar e escutar mais
devagar; parar para sentir, sentir mais
devagar,

demorar-se

nos

detalhes,

suspender a opinião, suspender o juízo,
suspender a vontade, suspender o
automatismo da ação, cultivar a atenção
e a delicadeza, abrir os olhos e os
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ouvidos, falar sobre o que nos acontece,
aprender a lentidão, escutar aos outros,
cultivar a arte do encontro, calar muito,
ter paciência e dar-se tempo e espaço
(LARROSA,

2004,

p.

MARTINS;

PICOSQUE;

160,

apud,

GUERRA,

2010, p. 119).

Esse parece ser um exercício bastante complexo
para a sala de aula nos dias atuais, pois o excesso de
informações e a rapidez com que elas chegam até as
pessoas

as

tornam,

muitas

vezes,

imediatistas

e

impacientes para esse tipo de atividade contemplativa. Por
isso, o professor precisa tornar a aula de Arte uma
experiência prazerosa com a interação entre a criança e as
diferentes

manifestações

artísticas,

pois

“uma

boa

atividade de leitura deve ser construída com base na
interação com os aprendizes” (ARSLAN; IAVELBERG,
2009, p. 19).
Para que isso ocorra, o professor precisa tornar cada
aula “um jogo de aprender e ensinar”, um instante mágico
e único para cada aluno e para o docente, conforme nos
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apontam Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 119). Afinal,
conforme nos esclarece Cox (2007, p. 11): “Desenhar é
uma atividade que requer arte e domínio de determinadas
técnicas [...]” que devem ser adquiridas, praticadas e
aperfeiçoadas ao longo da escolarização.
Outro

ponto

importante

nessa

relação

aluno-

professor é que o último precisa compreender como
ocorrem os processos de aprendizagem em diferentes
estágios da apreciação estética. De acordo com Parsons
(apud ARSLAN; IAVELBERG, 2009), são cinco os
estágios:
Favoritismo: muitas crianças pequenas encontramse neste estágio; interessa-se por obras com as quais se
identificam com a temática, por exemplo, gostam da pintura
que representa um gato, pois gostam de gatos. Não são
capazes de relacionar todos os elementos de uma obra;
não conseguem ter em mente uma parte da imagem
enquanto olham para outra parte. Preferem cores fortes e
luminosas.
Beleza e realismo: “a criança relaciona todas as
partes, elaborando, às vezes, uma história que explique
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todo o conjunto da obra” (ARSLAN; IAVELBERG, 2009, p.
20). Reconhecer a temática, assim como os conceitos de
beleza e realismo, torna-se importante nesta fase. O
observador é capaz de compreender e valorizar a
dificuldade técnica quando da execução de uma obra de
expressão.
Expressão: Nesse estágio a criança passa a
considerar a expressão e a intenção do artista ao
compreender a obra, pois, para ela, a ideia ou o sentimento
que este pretende provocar são mais importantes do que a
beleza, o realismo ou a técnica.
Estilo e forma: nessa fase surge interesse pelo
estilo, pela organização, pelas características formais e a
relação com a expressão pretendida pela apresentação da
obra.
Autonomia: Nesse estágio, a criança observa a obra
de arte em seu contexto social e estilístico, tentando
apreender as orientações para sua experiência.
No livro Ensinando Arte, baseado nos cinco estágios
de apreciação estética apresentada pela psicóloga Abigail
Housen, as autoras Arslan e Iavelberg (2010), apontam
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que nos níveis iniciais o leitor pode fazer o seguinte
questionamento: “o que é isto?”, pois associa o que está
vendo com lembranças pessoais e sequer tem curiosidade
para compreender o que está vendo. Quando já possui
alguma consciência estética, esse leitor interessa-se em
saber como os objetos são construídos é capaz de fazer
comentários sobre elementos da linguagem visual e sobre
a execução da obra de arte. Em um nível mais avançado,
o aluno/leitor é capaz de situar o artista e sua marca
poética. A seguir, arrisca-se em interpretações, abordando
os níveis anteriores e fazendo comentários a respeito da
temática poética propriamente dita. No último estágio, é
capaz de relacionar diferentes questões a respeito da obra,
tais como: o que, como, quem, porque e quando.
As autoras sugerem que o professor leve aos seus
alunos o seguinte exercício, de acordo com a sequência de
Abigail Housen e os cinco estágios de apreciação artística:
Segundo estágio (construtivo): O professor pode
comentar as linhas, formas, cores, texturas, composição
etc., além de questionar: “Como esta obra foi feita? Como
foi construída pelo artista? Ela é realista?”.
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Terceiro estágio (classificatório): Nesse estágio os
questionamentos a serem feitos aos alunos são: “Quem é
o artista? Por que ele fez a obra dessa maneira? Quando
foi realizada? Quais os materiais ele utilizou? Qual a
época? Existe alguma influência de corrente artística nesse
trabalho?”.
Quarto estágio (interpretativo): Nessa fase o
professor pode perguntar: “Como o artista utilizou os
elementos formais para expressar seus sentimentos e as
ideias concebidas para essa obra? Dê um título para essa
obra. A obra de arte traduz alguma experiência?”.
Quinto estágio (re-criativo): “como você criaria uma
obra com o mesmo tema? Qual a impressão ou sentimento
ficaram mais fortes para você ao observar essa obra de
arte?”.
Com esses simples questionamentos, o professor
estará estimulando a percepção artística de seus alunos,
fazendo-os se desenvolverem pelos cinco estágios de
apreciação artística. Read (2001) afirma que:
A observação é uma habilidade
quase inteiramente adquirida. [...] o
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olho (e os outros órgãos do sentido)
precisa ser treinado tanto para a
observação

(percepção

dirigida)

como para a notação. [...] quanto à
apreciação, esta pode, sem dúvida,
ser desenvolvida pelo ensino (READ,
2001, p. 231).
Read (2001, p. 231) afirma ainda que “o papel do
professor é de atendente, guia, inspirador, parteiro
psíquico”. Aquela figura que deseja que seu aluno aprenda,
adquira novas competências e habilidades. E esclarece
que várias brincadeiras infantis podem ser coordenadas e
desenvolvidas em quatro direções que incorporam todos
os assuntos apropriados ao Ciclo I da Educação. Por isso,
o autor afirma que:
A partir do aspecto do sentimento, o
lúdico pode ser desenvolvido, por meio
da personificação e da objetivação, em
DRAMA.
sensação,

A

partir
o

do

lúdico

aspecto

da

pode

ser
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desenvolvido,

por

meio

da

autoexpressão, em FORMA visual ou
plástica. Do aspecto da intuição, o lúdico
pode ser desenvolvido, por meio das
atividades construtivas, em DANÇA e
MÚSICA. Do aspecto do pensamento, o
lúdico pode ser desenvolvido por meio
das

atividades

construtivas,

em

ARTESANATO (grifos do autor; READ,
2001, p. 247).

Os PCN’s (1997), afirmam que o ensino de Arte está
relacionado ao desenvolvimento do pensamento artístico e
da percepção estética. “Arte é uma coisa imprevisível, é
descoberta, é uma invenção da vida. [...] A arte existe
porque a vida não basta”. (GULLAR, 2010). Desse modo,
ao estudar a Arte, o aluno torna-se capaz de ordenar e dar
sentido à experiência humana, além de desenvolver a
sensibilidade, percepção e imaginação, tanto quando
realiza trabalhos artísticos como quando passa a apreciar
trabalhos de outros.
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O estudo de Arte propicia o conhecimento de
diferentes culturas, levando o aluno a apreciar e a respeitar
a diversidade cultural de seu país e a de outras sociedades.
A arte está presente em diferentes profissões sendo
necessária no mundo do trabalho como parte do
desenvolvimento profissional dos cidadãos.
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

transformar

que

é

possível

continuamente

a

existência, que é preciso mudar
referências a cada momento, ser
flexível. (...) O ser humano que não
conhece arte tem uma experiência de
aprendizagem limitada, 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
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formas, dos gestos e luzes que
buscam o sentido da vida (BRASIL,
1997, p. 19).

Ou seja, o ser humano torna-se mais completo
quando tem acesso às diferentes manifestações artísticas.
“A arte, seja lá como a definimos, está presente em tudo
que fazemos para satisfazer nossos sentidos” Herbert
Read (2001, p. 16) compreende assim que a arte não está
só no museu ou nas ruínas, assim como o ar e o solo estão
por toda parte, a arte também está, mas nem sempre
sabemos encontrá-la, ou darmos o devido valor, como
forma de expressão, como linguagem utilizada desde os
tempos mais remotos.
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A ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Janúsia Darlene Amorim Hattori

Para alguns autores, a alfabetização é mais do que
sistematizar conteúdos ligados à leitura e à escrita,
devendo ter uma relação entre os educandos e o mundo,
mediada pela prática transformadora desse mundo.
Para aprender a interpretar textos, a redigi-los e a
refletir sobre eles, não basta a memorização de definições
e sequências de passos desenvolvidos. É preciso exercitar
tais atividades de maneira prazerosa e diversificada,
organizando as propostas didáticas a partir do que hoje se
sabe a respeito de como se aprende e aplicá-las.
A alfabetização é fruto de uma série de estímulos e
solicitação do meio. Porém, deve-se levar em conta as
condições sócio-históricas em que a aprendizagem se
produz e analisar o indivíduo como construtor autônomo do
conhecimento e a função de mediação exercida pelo
professor,

evidenciando

a

dinâmica

das

relações
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interpessoais que atuam na elaboração do conhecimento
da leitura/escrita.
Segundo Fischer (2001, p. 71), “hoje se exige da
escola e de seus professores que avancem para a
integração e para uma cultura de diversidade. Somos
diferentes uns dos outros em todos os pontos de vista.
Cada um de nós possui um pensamento e formas
diferentes de aprender”.
Isso remete a mudanças profundas em toda a
instituição

escolar

professores;

e

no

precisa-se

pensamento
cada

vez

coletivo

mais

dos

trabalhar

reflexivamente e, juntos, construir o pensamento para que
os alunos não se sintam fracassados nem marginalizados.
Leitura e escrita são processos de aprendizagem
que exigem desempenho, compromisso, dedicação,
desejo e crença para ensiná-los e aprendê-los. Logo,
exigem esforços do educando e do educador. Os estudos
de Fischer revelam que, para o ser humano, os sentidos
são os principais meios de exploração do ambiente, pois
há representação do corpo no cérebro humano.
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Muitos jovens e adultos têm preconceito e aversão
por escolas anteriormente frequentadas. Para Freire (1987
p. 35), "superação da construção é um parto que traz ao
mundo este homem novo não mais opressor, não mais
oprimido, mas homem libertando-se".
Freire (1987, p. 92) concebe que "através de sua
permanente ação transformadora da realidade objetiva, os
homens, simultaneamente, criam a história e se fazem
seres histórico-sociais", sugerindo a necessidade do uso
das experiências anteriores dos alunos para levá-los à
integração ao novo mundo.
Parafraseando Fischer (1999), a alfabetização é um
fator de mudanças de comportamento diante do universo,
o qual possibilita ao homem integrar-se à sociedade de
forma crítica e dinâmica; constitui uma das formas de
promovê-lo dos pontos de vista social e individual.
Portanto, para promover mudanças, é preciso aprender a
ser solidário, a trabalhar em grupo, a respeitar o outro, a
preservar o meio ambiente e a vivenciar situações que
representem valores.
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Para Freire (1999, p. 53), “a leitura do mundo
precede a leitura da palavra”: antes de se ler as palavras
lê-se o mundo através de gestos, olhares, expressões
faciais, sentimentos, tato, olfato.

2.1 A educação popular

A educação popular, foi entendida como uma
modalidade, uma extensão dos serviços da escola àquelas
pessoas que, aparentemente, não tinham acesso à
educação ou estavam a margem dela. Depois de algum
tempo é que ela foi entendida como um conjunto de lutas
para que a educação fosse realmente acessível ao povo.
A educação popular vinha sendo construída,
primeiramente,

com conhecimentos do cotidiano

e

entendida como o saber popular que não era considerado
pelos currículos escolares. No começo da história da
educação no Brasil, Azevedo (1976), que diz que ao educar
os índios, os negros, os mestiços, a companhia de Jesus
implantaram o que seria a semente da educação popular.
É claro que há os que discordam desta posição, mas no
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seu contexto histórico, qualquer educação voltada para o
povo seria considerada educação popular.
No

século

XX

escolas

formais

foram

se

concretizando na América Latina que procuravam afirmar
os princípios liberais de igualdade e justiça. Com isso
começaram os movimentos de trabalhadores, educadores,
intelectuais etc., para obrigar o Estado a se responsabilizar
pela educação formal e para todos, com o apoio e interesse
de empresários que viam uma grande margem de lucro em
trabalhadores bem formados.
Foi com os movimentos populares que nasceu a
discussão

de

uma

educação

que

atendesse

as

necessidades do povo e que ampliasse a relação entre
Estado, sociedade e educação das classes populares. Mas
foi após a 1º Guerra Mundial que começou uma ampla luta
por uma educação que seria a primeira educação popular
visando reduzir o analfabetismo que tinha índices muito
elevados.
Este conceito se desenvolve no que Gadotti (1991),
nos mostra como educação popular, em que se busca
melhorar as condições psicológicas e, consequentemente,
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materiais, através de movimentos populares trabalhando a
conscientização, em grupos de base, comunidades etc.
Os primeiros escritos que trazem uma nova forma
de ver a educação popular são os de Paulo Freire em
“Prática cultural para a liberdade” que apresenta uma nova
responsabilidade à educação não só popular, mas que se
preocupe com o bem-estar dos indivíduos.
Segundo ele a educação deveria, primeiramente,
transformar sistemas tradicionais de ensino e construir
uma proposta de reescrever a prática pedagógica,
repensando o sentido político da educação. Mas esse
processo de transformação deve dar-se no coletivo, pois
pessoa nenhuma transforma a sociedade sozinha.
Pela primeira vez constrói-se uma perspectiva em
que realmente há possibilidade e transformação a partir da
base de onde nasce essa educação. Com a possibilidade
de educação do povo, o saber popular se fortalece e resulta
em uma tentativa de transformação da ordem social
dominante.
Hoje, a educação popular ultrapassa o nível das
comunidades e bairros para influenciar nos sistemas
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educacionais

de

ensino.

Os

mesmos

princípios

democráticos que fundamentam a construção destas
Diretrizes solicitam dos professores, o engajamento na
contínua reflexão deste documento, para que sua
participação crítica, constante e transformadora efetive,
nas escolas de todo o Estado, um currículo dinâmico e
democrático.
Segundo Gadotti (1991), “Essa tendência da
educação popular firma-se cada vez mais com os governos
democráticos e com a conquista de fatias importantes de
poder por partidos populares.” A educação popular não tem
uma metodologia pronta, uma cartilha a ser seguida. Parte
dos conhecimentos de cada sujeito.
Brandão (1984, p. 72), deixa mais claro esse
conceito da metodologia:

A educação popular é mais um modo de
presença assessora e participante do
educador comprometido, do que um
projeto próprio de educadores a ser
realizado sobre pessoas e comunidades
populares. Ela se realiza em todas as
situações em que, a partir da reflexão
sobre a prática de movimentos sociais e
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movimentos populares, as pessoas
trocam
experiências,
recebem
informações, criticam ações e situações,
aprendem e se instrumentalizam. A
educação popular não é uma atividade
pedagógica para, mas um trabalho
coletivo em si mesmo, ou seja, é o
momento em que a vivência do saber
compartido cria a experiência do poder
compartilhado.

A educação popular ao cruzar as fronteiras da
escola, busca o resgate da cidadania e a necessidade de
inclusão em todos os sentidos por isso é direcionada as
camadas populares, voltada para suas necessidades e
atendendo aos seus interesses.
Conforme Freire (1995, p. 59),

(...) uma sociedade desafiada pela
globalização da economia, pela fome,
pela pobreza, pelo tradicionalismo, pela
modernidade e até pós-modernidade,
pelo autoritarismo, pela democracia, pela
violência, pela impunidade, pelo cinismo,
pela apatia, pela desesperança, mas
também pela esperança.
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É nessa realidade que se encontra a educação
popular e o desafio da formação de uma cultura políticodemocrática e cidadã das classes populares. A Educação
Popular visa a formação de sujeitos com conhecimento e
consciência cidadã e a organização do trabalho político
para afirmação do sujeito.
“A conscientização é uma das fundamentais tarefas
de uma educação realmente libertadora e por isso
respeitadora do homem como pessoa” (FREIRE, 2002, p.
45). É uma estratégia de construção da participação
popular para o redirecionamento da vida social. O resultado
desse tipo de educação é observado quando o sujeito pode
situar-se bem no contexto de interesse.

2.2 O Método Paulo Freire

O método de Freire consiste numa proposta para a
alfabetização de adultos. Freire criticava o sistema
tradicional, o qual utilizava a cartilha como ferramenta
central da didática para o ensino da leitura e da escrita. As
cartilhas ensinavam pelo método da repetição de palavras
459

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

soltas ou de frases criadas de forma forçosa, que
comumente se denomina como linguagem de cartilha, por
exemplo Eva viu a uva, o boi baba, a ave voa, dentre
outros.
O método de Paulo Freire consiste em duas etapas
de investigação que busca em conjunto entre professor e
aluno as palavras e temas mais significativos da vida do
aluno, dentro de seu universo vocabular e da comunidade
onde ele vive.
A primeira etapa Freire chamava de TEMATIZAÇÃO
onde acontece o momento da tomada de consciência do
mundo, através da análise dos significados sociais dos
temas e palavras.
Na

segunda

etapa

Freire

chamava

de

PROBLEMATIZAÇÃO, etapa em que o professor desafia e
inspira o aluno a superar a visão mágica e acrítica do
mundo, para uma postura conscientizada.
O processo proposto por Paulo Freire inicia-se pelo
levantamento do universo vocabular dos alunos. Através
de conversas informais, o educador observa os vocábulos
mais usados pelos alunos e a comunidade, e assim
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seleciona as palavras que servirão de base para as lições.
A quantidade de palavras geradoras pode variar entre 18 e
23 palavras, aproximadamente. Depois de composto o
universo das palavras geradoras, elas são apresentadas
em cartazes com imagens. Então, nos círculos de cultura,
denominados por Freira, inicia-se uma discussão para
significá-las na realidade daquela turma.
Uma vez identificadas, cada palavra geradora passa
a

ser

estudada

através

da

divisão

silábica,

semelhantemente ao método tradicional. Cada sílaba se
desdobra em sua respectiva família silábica, com a
mudança da vogal. (i.e., BA-BE-BI-BO-BU)
O passo seguinte é a formação de palavras novas.
Usando as famílias silábicas agora conhecidas, o grupo
forma palavras novas.
Um ponto fundamental do método é a discussão
sobre os diversos temas surgidos a partir das palavras
geradoras. Para Paulo Freire, alfabetizar não pode se
restringir aos processos de codificação e decodificação.
Dessa forma, o objetivo da alfabetização de adultos é
promover

a

conscientização acerca

dos

problemas
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cotidianos, a compreensão do mundo e o conhecimento da
realidade social.
Freire propõe a aplicação de seu método nas cinco
fases seguintes:
•

1ª fase: Levantamento do universo vocabular do
grupo. Nessa fase ocorrem as interações de
aproximação e conhecimento mútuo, bem como a
anotação das palavras da linguagem dos membros
do grupo, respeitando seu linguajar típico.

•

2ª

fase: Escolha

seguindo

das

os

palavras
critérios

selecionadas,
de riqueza

fonética, dificuldades fonéticas - numa sequência
gradativa das mais simples para as mais complexas,
do comprometimento pragmático da palavra na
realidade social, cultural, política do grupo e/ou sua
comunidade.
•

3ª

fase: Criação

de

situações

existenciais

características do grupo. Trata-se de situações
inseridas na realidade local, que devem ser
discutidas com o intuito de abrir perspectivas para a
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análise crítica consciente de problemas locais,
regionais e nacionais.
•

4ª fase: Criação das fichas-roteiro que funcionam
como roteiro para os debates, as quais deverão
servir como subsídios, sem, no entanto, seguir uma
prescrição rígida.

•

5ª fase: Criação de fichas de palavras para a
decomposição

das

famílias

fonéticas

correspondentes às palavras geradoras.

CONCLUSÃO

Há décadas que se buscam métodos e práticas
adequadas ao aprendizado de jovens e adultos, como por
exemplo, com Paulo Freire: Por isso a alfabetização não
pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro,
como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para
fora pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo
educador.
Esta é a razão pela qual procura-se um método que
fosse capaz de fazer instrumento também do educando e
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não só do educador e que identificasse, como claramente
observou um jovem sociólogo brasileiro, o conteúdo da
aprendizagem com o processo de aprendizagem.
Por essa razão, não se acredita nas cartilhas que
pretendem fazer uma montagem de sinalização gráfica
como uma doação e que reduzem o analfabeto mais à
condição de objeto de alfabetização do que de sujeito dela.
(FREIRE, 1999, p. 72)
Com isso, nota-se que desde os anos 70, ou até
mesmo antes, o uso
inadequadas

na

da cartilha e metodologias

educação

de

jovens

e

adultos

preocupavam os educadores da época e, infelizmente,
essa problemática permeia os tempos atuais: Que a
educação seja o processo através do qual o indivíduo toma
a história em suas próprias mãos, a fim de mudar o rumo
dela.
Mas

isso

não

será

possível

se

continuar

escravizando os alfabetizandos com desenhos préformulados para colorir, com textos criados por outros para
copiarem, com caminhos pontilhados para seguir, com
histórias que alienam, com métodos que não levam em
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conta a lógica de quem aprende. Hoje, como ontem, as
posições de Paulo Freire com respeito à busca de novas
práticas educativas ganham força e nos levam a refletir:

Alfabetização é a aquisição da língua
escrita, por um processo de construção
do conhecimento, que se dá num
contexto discursivo de interlocução e
interação, através do desvelamento
crítico da realidade, como uma das
condições necessárias ao exercício da
plena cidadania: exercer seus direitos e
deveres frente à sociedade global.
(FREIRE, p. 59, 1996)

A aquisição do sistema escrito é um processo
histórico, tanto a nível ontogenético, como a nível
filogenético. O sistema escrito é produzido historicamente
pela humanidade e utilizado de acordo com interesses
políticos de classe. “O sistema escrito não é um valor
neutro”. (FREIRE, p. 59, 1996)

A alfabetização não pode ser reduzida a
um aprendizado técnico-linguístico,
como um fato acabado e neutro, ou
simplesmente como uma construção
465

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

pessoal intelectual. A alfabetização
passa por questões de ordem lógicointelectual, afetiva, sociocultural, política
e técnica. (FREIRE, p. 60, 1996)

Portanto, a importância da leitura e da escrita para
jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar
quando criança ou que tiveram que abandonar a escola por
algum motivo.
Com esse estudo percebemos o quanto se torna
difícil para uma pessoa que não domina a leitura e a escrita
viver em uma sociedade letrada. São pessoas que não
sabem se quer desvendar placas e endereços ou
simplesmente identificar o veem escrito nos ônibus que
tomam todos os dias para ir ao trabalho ou voltar para casa.
Aprender a ler e escrever é o sonho de todas as
pessoas principalmente as mais velhas que por motivos
diversos não puderam frequentar uma escola. A leitura e a
escrita se fazem necessárias no dia a dia das pessoas,
para que não dependam dos outros para necessidades
básicas como, por exemplo, ler o número de um telefone,
um recado.
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Para que a educação de jovens e adultos apresente
resultados é necessário que haja um trabalho realmente
compromissado com os interesses dos educandos, as
redes de ensino que atendem essa clientela de alunos
devem

se

preocupar

em

desenvolver

projetos

educacionais que envolva, de certa forma, a vida desses
alunos no dia a dia das atividades escolares para que
desperte neles a vontade de aprender.
A educação não pode se limitar a ensinar
simplesmente a ler e a escrever e a contar, deve também
conscientizar o cidadão de seu papel como agente da
história que está em constante transformação. Só assim
ele tomará consciência de sua importância no contexto
político, social e econômico da nação e das transformações
que nela ocorrem.
Para que isso se torne real é necessário um bom
planejamento,

através

do

qual

o

professor

terá

oportunidade de contribuir no sentido de alfabetizar e
conscientizar para que o aluno assuma o seu papel diante
da sociedade a qual está inserido. A cada período histórico
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corresponde determinadas necessidades humanas postas
pelo processo de produção coletiva de suas vidas.
Diante de todas essas perspectivas, cabe as
instituições escolares se prepararem para atender a essa
clientela de alunos que vêm em busca de conhecimento e
que muitas vezes a escola não está preparada para
recebê-los, são alunos com sua autoestima baixa, muitos
já tiveram uma experiência escolar desastrosa ou têm
medo e vergonha por não terem frequentado uma escola
antes.
Assim,

cabe

ao

educador

mostrar

que

o

conhecimento está em tudo que nos cerca e não apenas
nos livros. A educação de jovens e adultos tem como
objetivo dar uma formação cidadã e crítica e esses
estudantes.
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T.E.A - AUTISMO E PRÁTICA PEDAGÓGICA
Osvania Aparecida de Souza Freitas

RESUMO
O autismo é uma síndrome que afeta o desenvolvimento
do sujeito trazendo prejuízos ao comportamento, à
comunicação e a interação social, visto que é considerado
um transtorno. Seu estudo é bastante complexo, pois se
revela de forma única em cada pessoa, de maneira leve,
moderada ou grave. Por ser ainda um desafio para as
escolas, a inclusão de autistas na rede regular de ensino,
muitas vezes se dá, sem o processo de alfabetização dos
mesmos, pois trabalhar com autistas implica numa
mudança na prática educativa e em toda a comunidade
escolar, uma vez que exige uma atenção pedagógica
diferenciada. Com isso surge a importância de reflexão
sobre a atenção e a prática pedagógica desenvolvida e
oferecida ao aluno autista.
Palavras-chave:
Autismo,
Inclusão, Educação.

INTRODUÇÃO

prática

pedagógica,

O fazer pedagógico da Educação Especial e,
sobretudo da inclusão, induz a diversos questionamentos
do sistema de ensino, uma vez que é um desafio para as
escolas descobrirem e gerarem encaminhamentos para as
demandas de acesso e permanência de alunos com
necessidades educacionais especiais no ambiente escolar
regular.
A educação é considerada essencial na vida de
qualquer cidadão, ou seja, a educação tem se apresentado
como uma condição básica para o desenvolvimento
humano,

pois

utilizamos

os

conhecimentos

para

desenvolvermos diversas atividades, tanto no mundo do
trabalho como nas tarefas rotineiras do nosso cotidiano.
Porém é fato que, para muitos a aprendizagem de pessoas
com necessidades especiais é uma tarefa difícil a ser
cumprida, além de ser muito complexa e cheia de facetas.

1. O AUTISMO
Os discursos sobre a educação especial de
enfoque inclusivo ganham relevância na proporção em que
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estudos, pesquisas são efetivados em torno de temáticas
que circundam o campo de interesse da inclusão.
Por se tratar de um campo amplo, para o qual
convergem vários aspectos, posições e disciplinas, tornase evidente a complexidade das temáticas tratadas na
esfera da educação especial. Entre tantos temas, emerge
como necessário um estudo sobre o fenômeno do autismo,
considerado como um campo de estudos que demandam
dos pesquisadores e educadores muitos estudos e
esforços em torno de se edificar textos e referenciais que
subsidiem a construção de planos de intervenção
pedagógica quanto à educação do autista.
Neste estudo, enfocaremos sobre as interfaces
entre o autismo e a educação evidenciando características
do autismo em torno do fenômeno do educar em que
buscaremos

ancorar

nossas

reflexões

na

escola

sociointeracionista de enfoque Vygotsky ano, uma vez que
entre vários corpos teóricos, o arcabouço de pressupostos
enunciados pelo renomado psicólogo e pesquisador russo,
na dita teoria Histórico cultural, entre nós, conhecida como
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teoria sociointeracionista vai nos dar suporte e onde
encontramos suporte para discutir o fenômeno do autismo.
Tradicionalmente tem-se atribuído a teoria e
Vygotsky a discussão profunda sobre as relações
linguagem, pensamento e interação, edificada a partir da
ótica sócio histórico e cultural. Entretanto, grande parte dos
trabalhos de Vygotsky também operou na área da
aprendizagem, onde o célebre teórico construiu trabalhos
investigativos

sobre

pessoas

com

necessidades

educativas especiais.
Desta forma, este estudo se constituiu a partir da
teoria deste notável pesquisador, que teve em sua
caminhada uma trajetória curta, porém marcada pelo
trânsito interdisciplinar do conhecimento. Vygotsky se
notabilizou, entretanto, pelas suas grandes descobertas no
âmbito da linguagem, que para ele, seria o veículo
mediativo do homem com o mundo interior e exterior: em
razão disto, sua teoria passou a ser conhecida como sóciohistórico-cultural.
As proposições de Vygotsky acerca do processo
de formação de conceitos nos remetem a discussão das
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relações entre pensamento e linguagem, a questão da
mediação

cultural

no

processo

de

construção

de

significados por parte do indivíduo, ao processo de
internalização e ao papel da escola na transmissão de
conhecimentos de natureza diferente daqueles aprendidos
na vida cotidiana.
Falar da perspectiva de Vygotsky é afirmar a
dimensão social do desenvolvimento humano. Vygotsky
tem como um de seus pressupostos básicos a idéia de que
o ser humano se constitui enquanto que na sua relação
com o outro social e, portanto, deste pressuposto tomamos
como norte para enveredar nos estudos sobre o autismo,
que, se configura como uma ação-reação do sujeito com
dificuldades na manutenção da interação com o mundo
externo.
Vygotsky afirma ainda que o pensamento
propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por
nossos desejos e necessidades, nossos interesses e
emoções. Por trás de cada pensamento há uma tendência
afetiva evolutiva que segundo Vygotsky,

475

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

Compreender e comunicar-se são essencialmente
as mesmas para o adulto e para a criança, esta desenvolve
equivalente

funcionais

de

concertos

numa

idade

extremamente precoce, mas as formas de pensamento
que ela utiliza ao lidar com essas tarefas diferem
profundamente das do adulto, em sua composição,
estrutura e modo de operação. (Vygotsky, 1993, p. 48)
A tensão entre teoria e prática é uma constante na
área de educação. Assim faz-se necessário que o
professor busque nos trabalhos de Vygotsky elementos
que forneçam subsídios para a reflexão na área da
educação, principalmente na tentativa de compreender o
fenômeno do autismo. Na abordagem de Vygotsky a
linguagem tem um papel de construtor e de propulsor do
pensamento, afirma o autor que aprendizado não é
desenvolvimento, pois o aprendizado adequadamente
organizado resulta em desenvolvimento que, de outra
forma, seriam impossíveis de acontecer.
Portanto, a linguagem e as formas de estruturar o
pensamento do indivíduo não são determinadas por fatores
congênitos. São resultados das atividades praticadas de
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acordo com os hábitos sociais da cultura em que o
indivíduo se desenvolve.
2. O AUTISMO COMO TGD – TRANSTORNO GLOBAL
DO DESENVOLVIMENTO
Para

compreender

a

situação

atual

das

informações geradas sobre o autismo e qual a influência
deste na vida da pessoa autista no que diz respeito à
interação social, torna-se necessário trazer um breve
histórico sobre os estudos que abordaram o autismo e os
principais fatores que influenciam no desenvolvimento de
uma pessoa com autismo. É preciso perceber e analisar os
fundamentos e estudos realizados, pois são essenciais
para inspiração e geração de planos de intervenção para o
processo de ensino e aprendizagem do aluno autista.
Segundo Rivière (2010) desde sua definição por
Kanner, o autismo apresentou-se como um mundo
estranho e cheio de enigmas. Quando o autor se refere ao
autismo como um mundo cheio de enigmas, ele nos alerta
com relação ao conceito, explicações, causas e soluções
para a anomalia do desenvolvimento e também com
relação à forma de nos relacionar com pessoas autistas, ou
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seja, a maneira de sentir a vivência da opacidade, a
imprevisibilidade, a impotência, entre outros e que neste
caso interfere tanto na interação concreta quanto no campo
conceitual.
A visão histórica que se tem sobre o autismo é
um tanto confusa, pois ao longo da sua história houve
muitos estudos e alterações, mas sempre com o mesmo
objetivo de conhecer e compreender as suas causas,
soluções e o seu conceito. Segundo Orrú (2012) Tudo
começou quando o psiquiatra austríaco Eugen Bleuler
utilizou critérios adotados em sua época para se referir ao
diagnóstico de Esquizofrenia. Assim estes critérios ficaram
conhecidos como “os quatro As de Bleuler, as quais as
características eram : Alucinações, afeto desorganizado,
incongruência e autismo”, onde a principal característica é
fechar-se ao mundo, tornando-se ausente do mundo
social, sendo este confundido com o comportamento
autista.
Segundo

Orrú

(2012)

na

década

de

40,exatamente em 1943 o psiquiatra austríaco Leo Kanner
iniciou seus estudos com bastante atenção, em onze
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pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e com
comportamentos estranhos e estereotipados e notou neles
o autismo como característica marcante, dando origem a
expressão “Distúrbio Autístico do Contato Afetivo” para se
referir a estas crianças.
Ao longo de sua pesquisa ele chegou a constatar
que a crianças autistas já nasciam assim, o qual o
aparecimento da síndrome era muito precoce. À medida
que, foi mantendo contato com os pais das crianças
pesquisadas ele foi percebendo que os pais estabeleciam
um contato afetivo muito frio com elas, assim ele
desenvolveu o termo de “mãe geladeira” para referirem-se
as mães dos autistas, promovendo em seus filhos
inconscientes uma hostilidade para demanda social.
As

suposições

de

Kanner

causaram

fortes

influências no campo psicanalítico, que aos poucos outros
pesquisadores, como por exemplo, Bettelheim e Tustin
foram registrando suas ideias hipotéticas sobre a origem
do autismo e dos conceitos delineados, incididos de suas
experiências com pessoas com a síndrome. Para
Bettelheim, o autismo seria consequência da relação da
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criança com a mãe e seu ambiente familiar, e para Tustin
baseava sua hipótese de que o autismo era consequência
da interrupção do desenvolvimento psicológico em vida de
bebê, oriundo da separação do corpo da criança do corpo
da mãe, Tustin baseado nesta hipótese ela chamava o
autista de “crianças encapsuladas”.
Seguindo historicamente os estudos realizados
sobre o autismo, Bettelheim como precursor das ideias de
Kanner construiu para a psicanálise, em 1944, a seguinte
hipótese sobre o autismo, conforme nos expõe AMY
(2001): A criança encontra no isolamento autístico (como
os prisioneiros de Dachau) o único recurso possível a
experiência intolerável do mundo exterior, experiência
negativa vivida muito precocemente em sua relação com a
mãe e seu ambiente familiar. É por isso que fala de
“crianças vítimas de graves perturbações afetivas” (o que
por sinal é totalmente verdadeiro para certas crianças que
ele acolheu, mas que não eram necessariamente autistas).
(...) Bettelheim abriu as portas a teoria extremamente
culpabilizantes para os pais, que se viram como a causa
primeira do atraso de seus filhos. (AMY, 2001, p. 3536)
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As pesquisas de Kanner a respeito da síndrome
continuaram por muitos anos, mesmo com algumas
alterações acerca do conceito e da definição de autismo,
pois os fundamentos eram os mesmos, porém evitando
enquadrá-lo como sintoma
esquizofrênico.
Em 1948 ele criou um manual de psiquiatria infantil
baseado no contato com as crianças que ele mantinha
contato, e também revisou o conceito diversas vezes e em
1949 institui o quadro como “Autismo Infantil Precoce”,
considerou que o autismo estava intimamente relacionado
com a esquizofrenia infantil. Em 1955 tais indagações os
levaram a considerar também a conduta dos pais e suas
crises de personalidade, como principal fator para o
desenvolvimento da síndrome na criança. Cinco anos mais
tarde, o pesquisador salientou o autismo como uma
psicose, por falta de comprovações laboratoriais e no ano
seguinte consolidou o conceito da síndrome, mas com a
necessidade de aprofundar sobre o entendimento do
fenômeno em nível biológico, psicológico e social.
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Os estudos foram se acentuando ainda mais ao
longo do seu histórico de pesquisa e especificamente em
1968, cada vez mais necessitando de diagnósticos
diferenciados em relação aos deficientes mentais e
afásicos para que pudesse distinguir o autismo de outras
deficiências ou mesmo de outras TGDs. Os estudos acerca
do autismo estavam sempre alterando, porém, a base
sempre era a mesma, ocorridos 30 anos houve uma
revisão dos seus primeiros casos por meio da bioquímica,
afirmando, em 1973, a síndrome como parte das psicoses
infantis.

3. A REALIDADE DA CRIANÇA AUTISTA
Ao começar a detalhar o percurso metodológico
que percorremos no exercício da pesquisa efetivada,
buscamos um conceito do que é pesquisa. Segundo
Marconi e Lakatos (2002) a pesquisa é “um procedimento
formal, com método de pensamento reflexivo, que solicita
um tratamento científico e se constitui no caminho para
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”
(2003, p. 155).
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Para investigar e conhecer qualquer realidade na
educação é necessário uma ampla reflexão acerca dos
dados encontrados, pois através desses se adquiri
algumas respostas que servirão para elaboração do
conhecimento. Mas essas respostas não se apresentam
com tanta exatidão, por isso o cuidado com o tratamento
das informações é essencial para não construirmos ideias
equivocadas de determinada realidade. Ludke e André,
afirmam que:
Para se realizar uma pesquisa é preciso promover
o confronto entre os dados, as evidências, as informações
coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento
teórico acumulado a respeito dele. Em geral, isso se faz
apartir de um problema, que ao mesmo tempo desperta o
interesse do pesquisador e limita sua atividade de pesquisa
a uma determinada porção do saber, a qual se compromete
a construir naquele momento. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.
1-2)
Através das ideias de Ludke e André (1986),
podemos compreender que nenhum conhecimento é
formalizado sem antes haver uma busca e análise de
483

Revista SL Educacional, São Paulo, v.5 n.5, p.493, jun.2019

informações sobre o contexto em que se deseja descobrir
algo. Dessa maneira a pesquisa acaba se fundamentando
em fatores sociais e históricos, já que as informações que
se

colhem

preservam

os

aspectos

principais

de

determinado contexto social em uma determinada época.
Para a realização deste trabalho optamos pela
pesquisa de campo com abordagem qualitativa. A
abordagem qualitativa de acordo com Marly de Oliveira, É
um estudo detalhado de um determinado fato, objeto,
grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da realidade.
Esse procedimento visa buscar informações fidedignas
para se explicar em profundidade o significado e as
características de cada contexto em que encontra o objeto
de pesquisa. (OLIVEIRA, 2007, p. 60)
Essa abordagem possibilita a compreensão, a
interpretação e análise minuciosa dos dados, uma vez que,
os fatos e as características dos indivíduos e de suas ações
são apresentadas de forma descritiva. Oliveira (1999, p.
117)

aponta

algumas

facilidades

que

podem

ser

consideradas como vantagens do seu uso, são elas: a
descrição da complexidade do problema, a análise entre as
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variáveis, compreensão e classificação dos processos
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuições para o
processo de mudança, ou formação de opiniões de grupo
e possibilidade, mais aprofundada de interpretar as
peculiaridades dos comportamentos dos indivíduos.
A pesquisa empírica ou de campo “consiste na
observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente,
na

coleta

de

dados

e

no

registro

de

variáveis

presumivelmente para posteriores análises” (OLIVEIRA,
1999, p. 124). Marconi e Lakatos (2002) descreve que, a
pesquisa de campo tem como objetivo, [...] conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema
para qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese
que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos
fenômenos ou as relações entre eles. (MARCONI;
LAKATOS, 2002, p. 83)
Como alternativa de pesquisa optamos também
pela pesquisa exploratória que segundo Antônio Carlos Gil
(2002, p. 42 – 57), apud Boaventura (2011), visa
“proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”.
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Ainda com perspectiva de obter informaçõesrelacionadas
ao tema estudado foram utilizados como instrumentos de
coleta de dados a entrevista, previamente elaborada e
realizada com gestor, coordenador, professores e família
do sujeito da pesquisa, e observações feitas das aulas.
Tanto a entrevista como as observações se tornaram
instrumentos essenciais: a entrevista por proporcionar uma
relação mais estreita entre o entrevistador e o entrevistado
e as observações por permitir uma visualização de como
acontece o processo vivenciado pelos sujeitos da
pesquisa.
De acordo com Marconi e Lakatos: A entrevista é
um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de determinado assunto,
mediante uma conversação de natureza profissional. É um
procedimento utilizado na investigação social, para a coleta
de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento
de um problema social. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.
195)
Rosa e Arnoldi ainda nos fala que, A entrevista é
uma das técnicas de coletas de dados considerada como
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sendo uma forma racional de conduta do pesquisador,
previamente estabelecida, para dirigir com eficácia em um
conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais
completa possível, com o mínimo de esforço de tempo.
(ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 17)
Esse é um instrumento que oferece uma abertura
maior para investigações de aspectos que surgem no
decorrer de sua aplicação, isso acontecem quando a
entrevista é semiestruturada, a qual foi escolhida nesta
pesquisa, com vista em uma coleta de dados baseada no
diálogo, com as duas partes participando ativamente da
conversa, só que cada uma focada no seu objetivo.
Mas é importante lembrar que Rosa e Arnoldi (2008)
diz que a entrevista não pode ser vista como um simples
dialogo, mas, sim, como uma discussão orientada para um
objetivo definido, que nos permite ao pesquisador levantar
informações

e

discorrer

sobre

temas

específicos,

resultando em dados que serão utilizados na pesquisa.
Dessa forma pôde-se perceber e colher todas as
informações necessárias.
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A observação, também é um instrumento que
possibilita ao pesquisador analisar a ocorrência de
situações através seu ponto de vista, “é uma técnica de
coleta de dados para conseguir informações e utiliza os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da
realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas
também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam
estudar” (MARCONI E LAKATOS, 2003, p. 190).
Aprender e ensinar têm sido uma tarefa
desafiadora para alunos e professores, e quando se fala
em incluir alunos especiais no sistema regular de ensino, o
desafio se torna ainda maior, pois há grandes desafios para
encontrar soluções que respondam à questão de acesso e
permanência dos alunos nas
instituições educacionais.
O âmbito educacional e/ou escola precisa
conceber um espaço para todos, no quais os alunos
construam o seu conhecimento de acordo com as suas
capacidades, que expressem suas ideias livremente,
participando ativamente das tarefas de ensino e se
desenvolvam como cidadãos, nas suas diferenças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos estudos realizados fica a compreensão
mais ampliada sobre o fenômeno do autismo, sobre a
atenção pedagógica oferecida aos autistas. Alem do mais,
o exercício da iniciação científica nos permite sempre
expandir um pouco mais os conhecimentos sobre inclusão
escolar, e a relação do autismo com a educação. Visto que,
é um tema bastante complexo e que carece de estudos e
pesquisa para entender a síndrome autística podendo a
escola e a equipe pedagógica atuar de forma significativa
no processo de ensino e aprendizagem do aluno.
Através deste trabalho pudemos realizar estudos de
alguns teóricos a respeito do autismo e educação, os quais
deram suporte para o desenvolvimento da pesquisa de
campo, e com isso investigamos e constatamos o vínculo
existente a inclusão escolar e o autismo, o qual está ligado
ao ensino e aprendizagem destes alunos com NEE ou
TGD, em que procurei investigar acerca da atenção
pedagógica.
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Outro

aspecto

importante,

mas

não

determinante – ainda a falta de conhecimento sobre a
síndrome do autismo, porquanto não pode ser um
empecilho para realização das atividades, as professores
precisam se empenhar na sua prática docente e usar a
criatividade para elaborar seus próprios instrumentos
metodológicos, mesmo que a escola não tenha um PPP
direcionado para alunos especiais, pois é possível que a
aula se desenvolva com as funções: inclusiva e educativa.
Na evidência da efetiva contribuição da educação,
da inclusão escolar para o aluno autista, compreendo que
realizar essa pesquisa foi uma experiência enriquecedora
para minha formação profissional, pois aprimorei muitas
habilidades como, elaborar e utilizar os instrumentos de
coleta atendendo as demandas da pesquisa, investigar e
observar os fatos criteriosamente – para desenvolvê-la.
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